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0. RESUM 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local inclou 
com una de les competències pròpies del municipi regular el trànsit, 
l’estacionament de vehicles i la mobilitat (article 25.2 g). En aquest sentit, 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals preveu que les entitats locals 
podran establir taxes per qualsevol supòsit de prestació de serveis o de 
realització d’activitats de competència municipal (article 20.4). En 
l’exercici de les competències atribuïdes en matèria de trànsit, les 
entitats locals presten el servei de recollida de vehicles de la via pública i 
han establit la taxa corresponent per finançar-lo. 

En els Programes d’Actuació per a 2014 i 2015 d’aquesta Sindicatura de 
Comptes es va preveure la realització d’una auditoria operativa sobre el 
servei de recollida de vehicles de la via pública i recaptació de multes en 
els municipis amb població superior a 50.000 habitants, en concret els 
següents: València, Alacant, Elx, Castelló, Torrevella, Oriola, Torrent, 
Gandia, Benidorm, Paterna, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda i 
Vila-real. 

En l’estudi preliminar d’aquesta auditoria se’n va analitzar la viabilitat i 
se’n va fixar l’abast, excloent la recaptació de multes, com a 
conseqüència de les limitacions posades de manifest pels ajuntaments 
fiscalitzats per proporcionar informació desagregada sobre les multes 
imposades relacionades amb la retirada del vehicle. 

Donades les distintes característiques dels municipis seleccionats, 
població, extensió del terme municipal i situació turística, es va 
considerar adequat establir els següents  tipus d’abast: 

- Tipus 1: per a les tres capitals de província i Elx, que representen el 
66,3% de la població total de tots els municipis de la Comunitat 
Valenciana amb més de 50.000 habitants. Per a aquests 
ajuntaments són d’aplicació els quatre objectius d’auditoria 
d’aquest treball. 

- Tipus 2: per als onze ajuntament restants de la Comunitat amb més 
de 50.000 habitants. Per a aquests ajuntament l’abast s’ha limitat a 
l’objectiu 1. 

Per poder avaluar en termes d’economia, eficiència i eficàcia l’activitat 
auditada, s’han definit els objectius concrets següents, formulats en 
termes de preguntes, d’acord amb els tipus d’abast establits: 
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Objectiu Tipus 
d'abast Ajuntaments 

1r La regulació fiscal de la taxa pel servei de 
retirada de vehicles és homogènia i 
adequada? 

1 i 2 

València, Alacant, Elx, Castelló, Torrevella, Oriola, 
Torrent, Gandia, Benidorm, Paterna, Sagunt, Alcoi, 
Sant Vicent del Raspeig, Elda i  
Vila-real 

2n La forma de gestió i la contractació del 
servei de grua s'ha dut a terme seguint els 
principis de legalitat i economia? 

1 València, Alacant, Elx, Castelló  

3r S'ha prestat el servei de grua de manera 
eficient i amb la qualitat adequada en els 
ajuntaments seleccionats? 

1 València, Alacant, Elx, Castelló  

4t Els costos i ingressos derivats de la 
prestació del servei de grua són homogenis i 
raonables? 

1 València, Alacant, Elx, Castelló 

Quadre 1 

Cadascun dels objectius definits s’ha desglossat en diversos 
subobjectius, i per a cadascun s’han definit els criteris d’auditoria, que 
figuren en els apartats respectius de l’Informe. 

L’àmbit temporal de la fiscalització, que s’ha realitzat en execució dels 
Programes Anuals d’Actuació per a 2014 i 2015, s’ha centrat a analitzar 
les dades de l’activitat auditada en l’exercici 2012. 

En relació amb l’activitat auditada, cal indicar com a qüestió prèvia, que 
els ajuntament s seleccionats no disposen en la data actual d’indicadors 
per mesurar els objectius que s’han fixat, i per això han sigut elaborats 
per l’equip d’auditoria. Dos dels ajuntaments del tipus 2, Sant Vicent del 
Raspeig i Torrent, sí que han inclòs en la memòria del Compte General 
de 2012 indicadors del servei de grua tal i com indica la ICAL. Així 
mateix, s’ha comprovat que l’Ajuntament d’Elx també ha inclòs els dits 
indicadors en el Compte General de 2013. 

Les fonts de les quals s’ha obtingut informació per a l’execució de 
l’auditoria operativa han sigut: els municipis objecte d’aquesta 
fiscalització, els respectius adjudicataris del contracte del servei de grua i 
la Plataforma de Rendició Telemàtica de Comptes de les Entitats Locals 
(d’ara endavant, la Plataforma). 

En l’annex I s’inclou un glossari amb els termes i conceptes més 
rellevants, utilitzats en aquest Informe. 

D’altra banda, han incidit en l’anàlisi efectuada les circumstàncies 
següents: 

- Elx és l’únic dels quatre ajuntaments del tipus 1 que gestiona el 
servei de grua directament a través d’una societat mercantil local 
de titularitat pública. Aquest fet repercuteix especialment en 
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l’anàlisi relacionada amb la contractació, perquè l’objectiu 2 no és 
aplicable a aquest Ajuntament. 

- A València s’ha produït un canvi en l’empresa concessionària del 
servei, i no s’ha pogut obtenir determinada informació referent a 
l’exercici 2012 que solament coneix l’anterior contractista, en 
concret pel que fa a: 

- El nombre d’hores setmanals realitzades pel personal de 
l’empresa concessionària del servei. 

- El total d’hores setmanals realitzades per totes les grues. 

- La pòlissa i l’última prima pagada de les assegurances 
d’instal·lacions i de responsabilitat civil. 

- Determinada informació addicional sobre el depòsit de 
vehicles abandonats. 

 Aquest Ajuntament tampoc no ha facilitat explicacions sobre el 
nombre de vehicles abandonats, en relació amb el recompte 
realitzat per sol·licitud d’aquesta Sindicatura. 

 Així mateix, les següents incidències sorgides en l’execució del 
treball en l’Ajuntament de València han repercutit negativament en 
la  realització de l’auditoria: 

- La demora de més de dos mesos en la designació per part de 
l’Ajuntament d’un coordinador dels serveis que havien de 
subministrar la informació a aquesta Sindicatura. Així, 
inicialment es van nomenar dos coordinadors, un dels quals 
posteriorment es va jubilar i d’altre va demanar l’excedència. 
El 26 de juny de 2014 es va sol·licitar la designació de nous 
coordinadors i no es va rebre el nomenament del nou 
coordinador fins al 3 de setembre de 2014. 

- L’endarreriment de prop de dos mesos en la remissió del 
qüestionari sol·licitat, que era un element essencial per a 
realitzar el treball. Aquest havia d’haver-se facilitat el 25 de 
setembre de 2014 i no es va remetre fins al 17 de novembre de 
2014, i de manera incompleta, a pesar de l’esforç del nou 
coordinador d’obtenir la informació de les unitats 
administratives relacionades amb el servei de grua. 

- L’endarreriment en l’obtenció de la xifra del nombre d’agents 
equivalents, que no es va facilitar fins a final d’abril de 2015 i 
després de comprovar-la es va considerar que no és consistent 
amb la resta d’ajuntaments. 
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- Alacant no ha facilitat la dada referent al nombre de serveis 
realitzats sense retirada a base, circumstància que ha afectat 
diverses ràtios d’ingressos i despeses per servei. 

En l’annex II figuren les conclusions obtingudes del treball realitzat de 
manera extensa, detallades per objectius i subobjectius. 

Les conclusions derivades d’aquesta fiscalització es van posar en 
coneixement dels coordinadors i del personal responsable designat pels 
ajuntaments. Alacant, Elx i Castelló van efectuar observacions, que en el 
seu cas han sigut considerades una vegada analitzades. 

A fi de facilitar una millor comprensió de l’anàlisi efectuada, tot seguint 
s’indiquen els aspectes més significatius relacionats amb la regulació i 
grau d’homogeneïtat de la taxa per retirada de vehicle, així com 
l’economia, l’eficiència i l’eficàcia en la prestació del dit servei. 

Aspectes significatius per a tots els ajuntaments de més de 50.000 habitants 
(tipus 1 i 2) 

El quadre 2 recull els indicadors que s’han considerat més rellevants per 
tractar d’avaluar l’objectiu 1.  
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1a PART OBJECTIU 1: ASPECTES SIGNIFICATIUS PER A TOTS ELS AJUNTAMENTS 

Entorn: València (*) Alacant (*) Elx (*) Castelló (*) Torrevella (*) Oriola (*) Torrent (*) Gandia (*) 

Habitants 792.303 1º 335.052 2º 230.224 3º 180.185 4º 105.205 5º 91.260 6º 80.759 7º 78.543 8º 

Nombre de 
vehicles turisme 

370.085 1º 151.712 2º 107.215 3º 86.363 4º 40.798 6º 44.991 5º 34.468 8º 36.193 7º 

Nombre de 
vehicles turisme 
per habitant 

0,47 6º 0,45 11º 0,47 8º 0,48 3º 0,39 15º 0,49 2º 0,43 13º 0,46 10º 

Ordenança:   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Data publicació 
ordenança en 
vigor 

28/12/2011 14º 01/07/2003 2º 15/12/2011 10º 17/12/2011 11º 20/12/2011 12º 30/12/2004 3º 30/12/2011 15º 25/02/1994 1º 

Tarifes  (Per a 
un vehicle 
turisme d’una 
tara de 1.310 
kg): 

                        

Enganxament 
sense portar al 
depòsit: 

38 10º 50 6º 65 3º 60 4º 25 14º 15 15º 66 2º 30 12º 

Enganxament 
portant al 
depòsit: 

146 1º 100 5º 65 11º 112 3º 53 14º 30 15º 132 2º 60 12º 

Emmagatzematge 18 2º 20 1º 7 10º 18 3º 13 5º 6 11º 12 6º 5 13º 

Ràtios:                         
Ingressos per 
habitant 

6,8 1º 5,1 2º 3,1 5º 2,5 7º 2,3 8º 0,8 13º 5,0 3º 1,7 9º 

Ingressos per 
vehicle turisme 

14,6 1º 11,4 3º 6,6 5º 5,2 8º 5,9 7º 1,5 13º 11,7 2º 3,6 9º 

(*) Aquesta columna indica la posició que ocupa l’Ajuntament, en cadascuna de les dades consignades 

Quadre 2 (1a part) 
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2a PART OBJECTIU 1: ASPECTES SIGNIFICATIUS PER A TOTS ELS AJUNTAMENTS 

Entorn: Benidorm (*) Paterna (*) Sagunt (*) Alcoi (*) 
Sant Vicent 
del Raspeig 

(*) Elda (*) Vila-real (*) 

Habitants 73.768 9º 67.159 10º 65.190 11º 60.105 12º 55.781 13º 54.056 14º 51.180 15º 

Número de vehicles 
turisme 

31.190 11º 31.343 10º 32.823 9º 27.871 12º 23.880 15º 25.828 13º 24.152 14º 

Número de vehicles 
turisme per habitant 

0,42 14º 0,47 7º 0,50 1º 0,46 9º 0,43 12º 0,48 4º 0,47 5º 

Ordenança:   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Data publicació 
ordenança en vigor 

16/11/2011 9º 28/01/2005 5º 03/12/2008 6º 26/12/2011 13º 20/05/2011 8º 31/12/2004 4º 10/04/2010 7º 

Tarifes:   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Enganxament sense 
portar al depòsit 

30 13º 50 7º 55 5º 40 8º 40 9º 34 11º 69 1º 

Enganxament portant 
al depòsit 

60 13º 85 7º 112 4º 83 8º 81 9º 68 10º 88 6º 

Emmagatzematge 5 14º 6 12º 13 4º 8 9º 3 15º 9 8º 9 7º 

Ràtios:   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Ingressos per habitant 
-
(1) 

15º 0,7 14º 3,4 4º 1,2 12º 1,3 11º 1,3 10º 2,8 6º 

Ingressos per vehicle 
turisme 

-(1) 15º 1,4 14º 6,7 4º 2,5 12º 3,0 10º 2,8 11º 6,0 6º 

(*) Aquesta columna indica la posició que ocupa l’Ajuntament en cadascuna de les dades consignades. 
(1) En la comptabilitat de Benidorm no figuren DRN pel servei de grua. 

 
Quadre 2 (2a part) 

 

 



 

 
 

Els aspectes més significatius observats són els següents: 

1) Sobre la regulació de la taxa i del seu grau d’homogeneïtat, són 
rellevants els aspectes següents: 

- Tots els ajuntaments disposen d’una ordenança en vigor sobre 
la taxa pel servei de grua. La modificació més antiga és la que 
correspon a l’Ajuntament de Gandia, que es va realitzar en 
1994. És significatiu el retard de sis mesos produït a Alacant 
per publicar l’aprovació definitiva de l’ordenança. En 
al·legacions aquest Ajuntament assenyala que el temps 
transcorregut entre l’aprovació definitiva de l’ordenança i la 
seua publicació i entrada en vigor es degué al fet que en 
l’ordenança aprovada el 5 de novembre de 2002 es preveien 
unes taxes calculades tenint en compte una infraestructura de 
serveis i una estructura de cost d’acord amb el nou servei que 
es pretenia implantar amb l’adjudicació del nou contracte, que 
no va entrar en vigor fins al juny de 2003, data de publicació 
de l’ordenança i d’aplicació de les noves taxes. 

- Excepte Oriola, la resta d’entitats han facilitat l’informe tècnic 
que ha de suportar l’ordenança. En el cas d’Elx hi ha un 
informe de la Intervenció que indica que aquest no és 
necessari, perquè les tarifes s’incrementen únicament un 3,8% 
d’acord amb l’IPC i hi ha un informe tècnic anterior, si bé 
aquest és de l’any 2000. En aquest sentit, els acords 
d’establiment o modificació de taxes per finançar totalment o 
parcialment els serveis han d’adoptar-se a la vista d’informes 
tecnicoeconòmics en què es posa de manifest la previsible 
cobertura del cost d’aquells (article 25 del TRLRHL). 

2) Quant a l’homogeneïtat de les tarifes establides per cada 
ajuntament, a continuació es resumeix informació sobre les tarifes 
d’enganxament i emmagatzemament per a un vehicle turisme 
d’una tara de 1.310 kg, en euros: 
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Concepte Tarifa més 
baixa 

Tarifa més 
alta 

Variació  Tarifa mitjana 

Enganxament sense 
portar al depòsit 

15  
(Oriola) 

69  
(Vila-real) 

360,0% 44 

Enganxament portant 
al depòsit 

30 
(Oriola) 

146  
(València) 386,7% 85 

Emmagatzematge 3  
(Sant Vicent 
del Raspeig) 

20  
(Alacant) 

566,7% 10 

Quadre 3 

3) En relació amb l’homogeneïtzació dels ingressos obtingut per cada 
ajuntament, el quadre següent resumeix, en euros, la informació 
sobre els ingressos mitjans del servei de grua per habitant i per 
vehicle turisme: 

Concepte 
Ingrés més 

baix 
Ingrés més 

alt 
Variació  Ingrés mitjà 

Ingressos per 
habitant 

0,7  
(Paterna) 

6,8  
(València) 

871,4% 2,5 

Ingressos per 
vehicle turisme 

1,4  
(Paterna) 

14,6  
(València) 

942,9% 5,5 

Quadre 4 

En el quadre anterior no es considera Benidorm, ja que en la seua 
comptabilitat no figura cap dada per aquest concepte, segons un 
certificat de l’interventor. Segons el dit certificat, la recaptació del servei 
de grua la porta a terme la mateixa empresa concessionària, i serveix de 
retribució pel servei, Sobre aquesta situació cal indicar el que segueix: 

- Els ingressos d’aquest tribut han de ser recaptats per l’Ajuntament, 
d’acord amb les tarifes prèviament aprovades per aquest (articles 12 
i 15 del TRLRHL), com així s’estableix en la mateixa ordenança 
fiscal, sense que l’Ajuntament puga deixar de percebre’n el 
cobrament amb independència del preu que li corresponga al 
concessionari per la seua gestió. 

- Aquests ingressos han de figurar en el pressupost i comptabilitzar-
se en els comptes de l’entitat local (articles 2, 162 i 200 del TRLRHL). 
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Aspectes significatius solament per als ajuntaments de València, Alacant, 
Elx i Castelló (tipus 1) 

Economia en la prestació del servei 

El quadre 5 recull els indicadors que s’han considerat més rellevants per 
tractar d’avaluar l’economia en la determinació de la forma de gestió 
(directa o indirecta) i en la selecció de l’adjudicatari que presta el servei 
de grua, és a dir, si aquestes s’han fet de la manera més econòmica 
possible: 

OBJECTIU 2: ECONOMIA SOBRE LA FORMA I SELECCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA 

  València Alacant Elx Castelló 

Forma de gestió Gestió indirecta Gestió 
indirecta 

Gestió directa a través 
d'una societat mercantil 
local de titularitat pública 

Gestió 
directa 

Justificació forma de gestió No No Sí No 

Justificació preu licitació No No N/A No 

Anys vigència contracte fins 
a 31/12/12 8,0 9,5 - 3,5 

Superen 6 anys segons 
sentència TSJ de la CE 

Si Si N/A No 

% puntuació oferta 
econòmica sobre el preu 
total 

30,00% 30,00% N/A 52,60% 

Quadre 5 

De l’anàlisi realitzada, destaca: 

1) La gestió del servei es realitza de manera indirecta mitjançant 
concessió a València i Alacant, en aquest últim el concessionari no 
assumeix el risc. En els altres dos ajuntaments la gestió es realitza 
de manera directa, a Castelló a través d’un contracte de serveis i a 
Elx mitjançant una societat municipal. Aquest és l’únic ajuntament 
que ha justificat la forma de gestió elegida. 

2)  Els fets que s’indiquen tot seguit han incidit negativament en el 
principi d’economia i en concret han impedit que s’haja aconseguit 
un millor preu per a la prestació del servei: 

a) La falta d’estudis que justifiquen degudament el preu que va 
servir de base per a la licitació del contracte dels tres 
ajuntaments que han utilitzat aquesta possibilitat. 

b) La durada o vigència excessiva dels contractes, que en els 
casos d’Alacant i València superen els 6 anys. 
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c) En la selecció del contractista, al criteri preu se li ha assignat 
una valoració excessivament baixa en relació amb els altres 
criteris, ja que solament representa el 30,0% de la puntuació 
total, llevat de Castelló que se situa en el 52,6%. Si bé en 
aquest últim és conseqüència dels càlculs efectuats en un 
informe tècnic i no d’una fórmula continguda en els plecs de 
clàusules administratives. 

3) A València hi ha incompliments rellevants del plec de clàusules 
administratives pel concessionari, com la falta d’ingrés en 
l’Ajuntament de les quantitats recaptades o l’impagament de les 
quotes de la Seguretat Social per l’empresa que prestava el servei. 
Aquests incompliments els han posat de manifest els tècnics 
municipals. 

Eficiència en la prestació del servei de grua 

El quadre 6 inclou els indicadors que s’han considerat més rellevants per 
tractar d’avaluar l’eficiència, és a dir, el grau de relació entre els mitjans 
usats i els objectius fixats per a la prestació adequada del servei: 
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1a PART  OBJECTIUS 3 I 4: EFICIÈNCIA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA 

Entorn: València (*)  Alacant (*) Elx (*) Castelló  (*) 

Habitants 792.303 1º 335.052 2º 230.224 3º 180.185 4º 
Nombre de vehicles (turismes, 
ciclomotors i motocicletes) 423.709 1º 194.927 2º 136.026 3º 97.796 4º 
Nombre de vehicles del parc 
automobilístic per habitant 1,9 1º 1,7 3º 1,7 4º 1,8 2º 

Nombre de serveis totals 75.125 1º - - 15.883 2º 6.291 3º 
Nombre de serveis amb retirada a 
base 54.279 1º 21.114 2º 11.152 3º 3.735 4º 
Quilòmetres per servei realitzat 
amb retirada 8,9 3º 16,0 1º 9,9 2º 6,1 4º 

Mitjans:         

DEPÒSITS:         

Capacitat total del depòsit en m2 51.891 1º 45.626 2º 13.880 3º 7.819 4º 
Capacitat total del depòsit en 
nombre de places 5.420 1º 1.744 2º 1.151 3º 278 4º 
Nombre de vehicles del parc 
mòbil per cada plaça de depòsit 78 4º 112 3º 118 2º 352 1º 

Superfície per plaça 10 4º 26 2º 12 3º 28 1º 

Taxa d'ocupació dels depòsits 5,8% 4º 46,7% 3º 71,2% 2º 74,8% 1º 

GRUES:         

Nombre de grues reals 35 1º 15 2º 14 3º 4 4º 

Nombre de grues equivalents 31 1º 30 2º 9 3º 4 4º 
Nombre de vehicles del parc 
mòbil per grua equivalent 13.668 3º 6.498 4º 15.114 2º 24.449 1º 

AGENTS:         

Nombre d'agents reals 1.310 1º 53 3º 21 4º 341 2º 

Nombre d'agents equivalents 19 3º 31 1º 21 2º 13 4º 
Nombre de vehicles del parc 
mòbil per agent equivalent 22.300 1º 6.288 4º 6.477 3º 7.523 2º 

PERSONAL EMPRESA:         

Total nombre de persones de 
l'empresa 95 1º 49 2º 20 3º 15 4º 
Nombre de persones equivalents 
de l'empresa No facilitat - 47 1º 16 2º 10 3º 
Nombre de vehicles del parc 
mòbil per persona equivalent de 
l'empresa 4.460 3º 4.147 4º 8.502 2º 9.780 1º 
(*) Aquesta columna indica la posició que ocupa l'Ajuntament, en cadascuna de les dades 

consignades. 

Quadre 6 (1a part) 
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2a PART  OBJECTIUS 3 I 4: EFICIÈNCIA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA 

Ràtios d'eficiència: València (*)  Alacant (*) Elx (*) Castelló  (*) 

SOBRE ACTIVITAT         

Mitjana del nombre de serveis totals 
realitzats al dia 206 1º - - 44 2º 17 3º 

Mitjana del nombre de serveis amb 
retirada a base realitzats al dia 149 1º 58 2º 31 3º 10 4º 

Serveis realitzats per cada 100 vehicles 
del parc mòbil 17,7 1º 10,8 3º 11,7 2º 6,4 4º 

Serveis realitzats per cada 100 
habitants 9,5 1º 6,3 3º 6,9 2º 3,5 4º 

Consum de les grues  per cada 100 km. 22,0 1º 18,5 3º 18,7 2º 18,0 4º 

SOBRE MITJANS           

NOMBRE de serveis realitzats per cada 
grua equivalent (1) 1.751 1º 704 4º 1.239 2º 934 3º 

NOMBRE de serveis realitzats per agent 
equivalent (1) 2.857 1º 681 2º 531 3º 287 4º 

NOMBRE de serveis realitzats per  
persona equivalent empresa (1) - - 449 2º 697 1º 374 3º 

SOBRE RESULTATS             

Tarifa de l'enganxament sense portar 
al depòsit(2): 38 4º 50 3º 65 1º 60 2º 

Tarifa de l'enganxament portant al 
depòsit(2): 146 1º 100 3º 65 4º 112 2º 

Resultat de cada servei (sense incloure-
hi ingressos extraordinaris) (29) 3º (35) 4º (26) 2º (11) 1º 

Resultat dels depòsits (per m2) (42) 4º (16) 2º (30) 3º (9) 1º 

Resultat dels depòsits (per plaça) (401) 3º (427) 4º (364) 2º (246) 1º 

Resultat per grua equivalent (70.098) 4º (24.791) 2º (46.509) 3º (17.102) 1º 

Resultat per agent equivalent (114.371) 4º (23.991) 3º (19.933) 2º (5.262) 1º 

Quadre 6 (2a part) 

De l’anàlisi realitzada en relació amb els aspectes següents, destaca: 

a) Activitat i mitjans: 

- València és l’Ajuntament que major activitat del servei de 
grua presenta quant al nombre de serveis realitzats tant a 
nivells absoluts (nombre de serveis totals i nombre de serveis 
cada dia) com relatius (nombre de serveis per cada 100 
vehicles, nombre de serveis per cada 100 habitants i nombre 
de serveis per grua equivalent). 

- Alacant és el municipi que proporcionalment disposa de 
majors mitjans (nombre de grues equivalents molt similar a 
València, tot i comptar menys de la meitat de població i de 
parc automobilístic, nombre d’agents equivalents i nombre de 
persones equivalents de l’empresa). 
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- Castelló, per la seua banda, és el municipi amb menys activitat 
quant al servei de grua i entenem que és per això que siga el té 
menys dotacions de mitjans. 

- Quant a la mesura del nombre de serveis amb retirada a base 
realitzats cada dia, destaca València, amb una mitjana de 149 
serveis cada dia, seguida d’Alacant, amb 58, Elx, amb 31 i, per 
últim, Castelló, on es realitzen de mitjana 10 serveis cada dia, 
el que indica uns nivells d’activitat del servei molt diferents 
entres els quatre ajuntaments. 

1) Depòsits 

- Castelló és l’Ajuntament que presenta una menor dotació 
de places de depòsit amb una plaça per cada 352 
vehicles. Segurament per això el percentatge d’ocupació 
del dia del recompte va ser del 74,8% enfront del 46,7% 
d’Alacant. València és la que reflecteix la major dotació: 
una plaça per cada 78 vehicles. La dada d’ocupació 
obtinguda per a València és d’un 5,8%, que sembla poc 
raonable. 

 En relació amb aquesta qüestió, cap dels ajuntaments 
disposa d’un registre que permeta conèixer el nombre de 
vehicles a una data. Per aquesta raó va ser necessari 
sol·licitar als ajuntaments que fessen un recompte en 
una data determinada. 

- València i Elx presenten unes superfícies per plaça dels 
depòsits molt inferiors al que és aconsellable si es prenen 
25 m2 com la superfície adequada d’una plaça, mentre a 
Alacant i Castelló, la superfície de les places s’aproxima 
bastant a l’adequada. 

2) Grues 

- A Alacant el nombre de grues equivalent (30), duplica el 
nombre de grues reals (15), el que posa de manifest un 
elevat rendiment, ja que totes realitzen almenys dos 
torns de vuit hores cadascun, tots els dies de la setmana. 
En els altres tres municipis el nombre de grues 
equivalents és igual o inferior al de les grues reals, el que 
significa que no totes les grues fan torns de vuit hores 
tots els dies de la setmana. 

- A Castelló cada grua equivalent ha d’atendre 24.449 
vehicles, enfront d’Alacant, que ha de fer-ho a 6.498 
vehicles. 
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-  A Alacant és on més quilòmetre realitza una grua 
equivalent en cada servei, com a mitjana 16 kilòmetres 
per servei, quasi 2,6 vegades més quilòmetres que a 
Castelló. En principi això es pot explicar perquè a Alacant 
el depòsit principal es troba a 9 quilòmetres del centre de 
la ciutat, el que no sembla molt raonable en termes 
d’eficiència. 

- Quant al consum de combustible, les grues de València 
consumeixen de mitjana 22,0 litres cada 100 kilòmetres, 
mentre que en els altres tres ajuntaments el consum 
ronda els 18 litres per cada 100 kilòmetres. 

3) Agents 

- És Alacant el municipi que disposa de major nombre 
d’agents equivalent en relació amb el servei de grua, 31 
agents, seguit d’Elx, amb 21, València, amb 19 i Castelló, 
amb 13. És important destacar que el nombre d’agents 
equivalent obtingut a València, d’acord amb el 
percentatge de dedicació de la policia local al servei de 
grua no sembla consistent en relació amb les dimensions 
i la població del municipi, si es compara amb la resta 
d’ajuntaments. 

- S’ha calculat el nombre de serveis que realitza de mitjana 
durant un any cada agent equivalent, i s’ha obtingut que 
a Alacant cada agent equivalent realitza 681 serveis a 
l'any, 531 a Elx i 287 a Castelló. A València, amb una 
mitjana de 2.857 serveis per agent, es trenca la tendència 
dels altres tres ajuntaments. 

b) Gestió econòmica 

- A Castelló és on millors resultats s’obtenen per a tots els 
paràmetres analitzats, és a dir, per servei, per depòsit, per 
grua equivalent i per agent equivalent. No hi ha cap aspecte 
que destaque al qual es puga atribuir aquests resultats, però si 
una combinació de factors: les seues tarifes són les segones 
més elevades, els ingressos mitjans, sense ser els més elevats, 
sí que estan per damunt de la mitjana i els costos, sense ser 
els més reduïts, es troben per davall de la mitjana. 

- València és l’Ajuntament amb majors ingressos (per m2 dels 
depòsits, per grua equivalent i per agent equivalent), 
segurament perquè disposa de les taxes més elevades, però 
també amb les majors despeses (per m2 dels depòsits, per grua 
equivalent i per agent equivalent). És per això que és on 
s’obtenen pitjors ràtios quant a resultats. 



Auditoria operativa sobre el servei de grua en els ajuntaments amb població superior a 
50.000 habitants 

17 

- A Elx totes les ràtios de resultats de gestió econòmica 
obtingudes ocupen el segon o tercer lloc comparant-les amb 
els altres tres ajuntaments. El càlcul mostra que en diverses 
presenten els costos més baixos, però alhora cal destacar que 
també presenten els menors ingressos. Crida l’atenció que 
aquests resultats s’obtinguen a més aplicant-hi la tarifa més 
reduïda per enganxament amb trasllat a depòsit, ja que és fins 
a un 35,0% inferior a la segona tarifa més baixa, que es dóna a 
Alacant.  

- És significatiu que a Alacant s’obtinga el pitjor resultat per 
cada servei prestat, ja que és la que més ingressos obté per 
servei però també és en la que més costa prestar-lo. Per contra 
el resultat que s’ha obtingut per cada grua equivalent és el 
segon millor, a pesar de presentar els ingressos més baixos per 
grua. 

- A Elx cal insistir sobre l’obligació d’elaborar l’informe tècnic 
per a aprovar o modificar l’ordenança fiscal que acredite que 
finança el servei i que l’import de les taxes no excedeix del 
cost d’aquest. 

Eficàcia en la prestació del servei de grua 

El quadre 7 recull els indicadors que s’han considerat més rellevants per 
a tractar d’avaluar l’eficàcia, és a dir, el compliment dels objectius en la 
prestació del servei. 
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OBJECTIUS 3 I 4: EFICÀCIA EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA 

Eficàcia pressupostària: València  Alacant  Elx  Castelló  

Eficàcia pressupostària en despeses 137,4%   86,4%   147,5%   79,4%   

Eficàcia pressupostària en ingressos 88,8%   74,7%   79,4%   89,6%   

Control de l'Ajuntament:                 

Indicadors No  No   No  No   

Protocols d'actuació Sí  Sí   No  No   

Una clàusula en el plec de condicions sobre aquest 
tipus de controls Sí  Sí   N/A(1)  Sí   

Personal que supervise els controls establerts Sí  Sí   Sí  Sí   

Evidència de les comprovacions i controls realitzats Sí  No   No  Sí   

Cobertura adequada del risc que implica la prestació del servei:   

Cobertura del risc en les instal·lacions de la 
concessió No facilitat   Sí  Sí  Sí   

Cobertura del risc que cobrisca els desperfectes en 
vehicles retirats (Responsabilitat civil) 

No facilitat   Sí  Sí  Sí   

Facilitats per a pagament de taxes:   

Formes de pagament habilitades per al cobrament de 
la taxa per retirada de vehicles                 

En metàl·lic en les dependències Sí   Sí  Sí  Sí   

A través de targeta de crèdit Sí   Sí  Sí  Sí   

En ruta Sí   Sí  Sí  Sí   

En caixer automàtic No   Sí  No  No   

Horari atenció depòsits:                 

Mitjana diària dels depòsits  No facilitat  20  24  24  

Regulació reglamentària del servei:   

Hi ha reglament del servei de grues? 
No 

contestat  Sí  No  Sí  

Notificació a l'interessat:  

Es comunica a l'interessat la retirada abans de les 24 
hores segons l'art. 85.3 de la Llei Sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària? 

No   No  Sí  No   

(1) No hi ha plec, ja que el servei el presta una empresa de titularitat municipal. 

Quadre 7 

De l’anàlisi realitzada, destaca: 

- No es té constància que els municipis seleccionats avaluen la 
quantitat, qualitat i cost del servei mitjançant indicadors. 

- A Castelló i Elx no s’han establit protocols d’actuació que 
garantesquen la qualitat del servei. 
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- No s’ha pogut verificar la cobertura de les pòlisses sobre les 
instal·lacions i responsabilitat civil de l’Ajuntament de València, ja 
que no s’ha facilitat la informació necessària. 

- Alacant i Castelló disposen d’un reglament per a prestar el servei de 
retirada de vehicles. En el cas d’Elx s’ha comprovat que no hi ha un 
reglament com a tal del servei, tanmateix disposa d’una ordenança 
aprovada per l’Ajuntament que regula el funcionament del servei. 
València no ha facilitat informació sobre la qüestió. 

- Excepte Elx, cal dels ajuntaments notifica a l’interessat la retirada 
del vehicle abans de les 24 hores en què aquesta haja tingut lloc. 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonament de la fiscalització 

D’acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure en el Programa 
d’Actuació per a 2014, una auditoria operativa sobre el servei de grua i 
recaptació de multes en els municipis de la Comunitat Valenciana amb 
una població superior a 50.000 habitants. 

Segons les dades del cens corresponent a l’exercici 2012 (1 de gener de 
2013), els ajuntaments seleccionats són els següents:  
 

Ajuntaments Població 
València 792.303 
Alacant 335.052 
Elx 230.224 
Castelló 180.185 
Torrevella 105.205 
Oriola 91.260 
Torrent 80.759 
Gandia 78.543 
Benidorm 73.768 
Paterna 67.159 
Sagunt 65.190 
Alcoi 60.105 
Sant Vicent del Raspeig 55.781 
Elda 54.056 
Vila-real 51.180 

Quadre 8 

Durant l’elaboració de l’estudi preliminar, es va desestimar realitzar 
també l’auditoria sobre la recaptació de multes, a causa de les 
limitacions que van posar de manifest els ajuntaments. Aquests van 
manifestar la impossibilitat de subministrar la informació necessària 
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perquè no porten un seguiment de totes les sancions imposades per mal 
estacionament que haguessen representat també la retirada del vehicle. 

En l’estudi preliminar es va considerar que aquesta auditoria era viable 
per als ajuntaments seleccionats, sense deixar de tenir present els riscos 
existents derivats de la falta de determinades dades, la fiabilitat de la 
informació subministrada i la impossibilitat de separar dades agregades 
amb altres serveis. 

Tenint en compte els dos tipus comentats en l’apartat “0. Resum” sobre 
els quinze ajuntaments auditats, es va trametre als responsables dels 
quatre ajuntaments de major població l’estudi preliminar perquè en 
tinguessen coneixement i també perquè aportassen suggeriments. 
L’Ajuntament d’Elx va ser l’únic que va aportar suggeriments i després 
d’analitzar-les, s’hi van incorporar. 

1.2 Legislació aplicable 

La regulació de la gestió del servei de grua està integrada, entre altres, 
per: 

 Normativa general 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions 
Públiques. (Vigent fins al 22 de juny de 2000) 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
(Vigent fins al 16 de desembre de 2011) 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. (Vigent fins al 16 de desembre de 2011) 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. (Vigent des 
del 16 de desembre de 2011) 

 Normativa específica 

- Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el 
text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor 
i Seguretat Vial. 

- Ordenances fiscals relatives al servei de grua dels quinze 
ajuntaments. 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

2.1 Objectius 

La fiscalització ha tingut com a objectius generals els previstos en 
l’article 8.3 de la Llei de la Sindicatura de Comptes: 

- Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient. 

- Avaluar el grau d’eficàcia en l’assoliment dels objectius previstos. 

Els objectius concrets s’han definit a partir dels resultats del pla 
d’auditoria. I això s’ha fet en termes de preguntes, a les quals en el 
desenvolupament de l’auditoria s’ha intentat donar resposta per poder 
avaluar l’àrea a revisar, en termes d’economia, eficiència i eficàcia. 

Per tant, els objectius i subobjectius han sigut els següents: 

1) La regulació fiscal de la taxa pel servei de retirada de vehicles és 
homogènia i adequada? 

1.1) L’ordenança fiscal conté els requisits necessaris i es troba en 
vigor? 

1.2)  S’ha realitzat l’informe tècnic econòmic sobre la cobertura del 
cost del servei a què es refereix l’article 25 del TRLRHL? 

1.3)  Les tarifes establides en l’ordenança són similars en els 
distints ajuntaments? 

1.4) Els ingressos mitjans obtinguts per habitant i vehicle pel 
servei de grua, són homogenis en els distints ajuntaments? 

1.5) S’ha complit amb l’obligació d’incloure els indicadors de gestió 
en la memòria, tal com indica la ICAL? 

2) La forma de gestió i la contractació del servei de grua s’ha portat a 
terme seguint els principis de legalitat i economia? 

2.1) La forma de gestió elegida, així com els preus i condicions de 
licitació estan justificats? 

2.2) El procediment de licitació i l’establiment del preu dels 
distints ajuntaments és homogeni? 

2.3) S’ha seleccionat l’oferta econòmicament més avantatjosa? 

2.4) La prestació del servei s’ha executat d’acord amb les 
estipulacions del contracte? 
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3) S’ha prestat el servei de grua de manera eficient i amb la qualitat 
adequada en els ajuntaments seleccionats? 

3.1)  Quins són els mitjans per a prestar el servei de grua? 

3.2) És eficient el servei de grua en funció dels seus recursos 
materials? 

3.3) La qualitat del servei és acceptable? 

4) Els costos i ingressos derivats de la prestació del servei de grua són 
homogenis i raonables? 

4.1) Els ingressos obtinguts pel servei de grua són uniformes en els 
distints ajuntaments? 

4.2) Les tarifes pel servei de grua són similars a les dels 
ajuntaments d’altres comunitats autònomes? 

4.3) Els costos són homogenis en els distints ajuntaments? 

4.4)  El finançament del servei és suficient per cobrir-ne el cost? 

4.5) Quin és el grau d’execució pressupostària del servei de grua? 

2.2 Abast 

D’acord amb els objectius d’auditoria, l’abast ha consistit a analitzar el 
servei de grua en: 

- Els ajuntaments de València, Alacant, Elx i Castelló (objectius 1, 2, 3 
i 4). 

- Els ajuntaments de Torrevella, Oriola, Torrent, Gandia, Benidorm, 
Paterna, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda i Vila-real 
(objectiu 1) 

L’Àmbit temporal de la fiscalització s’ha centrat a analitzar les dades de 
l’activitat auditada en l’exercici 2012. 

El PAA2015 estableix en el seu apartat 5.a) que les fiscalitzacions es 
realitzaran d’acord amb les normes tècniques d’auditoria, en particular 
amb la Secció 951 del Manual de fiscalització. En relació amb l’activitat 
auditada cal assenyalar, com s’ha indicat anteriorment, que els 
ajuntaments seleccionats no disposen en la data actual d’indicadors per 
mesurar els objectius assenyalats per a aquesta auditoria, motiu pel qual 
han sigut elaborats per l’equip de fiscalització. 
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No obstant això, són importants les limitacions que s’indiquen en 
l’apartat “0. Resum” i especialment en relació amb l’Ajuntament de 
València. 

D’altra banda, s’agraeix al personal de les corporacions locals la 
col·laboració prestada en la realització del treball. 

3. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

3.1  Avaluació del risc 

S’ha realitzat una avaluació dels riscos relacionats amb l’activitat objecte 
d’auditoria. Per fer-ho, s’ha aplicat la metodologia desenvolupada per a 
l’auditoria financera en les normes tècniques de l’ICAC i en el Manual de 
fiscalització d’aquesta Sindicatura, en les seccions 340 i següents, i que és 
plenament aplicable a l’auditoria operativa amb les adaptacions 
necessàries pels objectius particulars d’aquesta: l’economia, l’eficiència i 
l’eficàcia. 

L’equip d’auditoria ha avaluat els riscos derivats fonamentalment de la 
fiabilitat de la informació de la falta, a vegades, d’aquesta. Aquesta 
anàlisi va ser recollida en el pla de fiscalització. 

3.2 Criteris d’auditoria i les seues fonts 

Els criteris d’auditoria són unitats de mesura que serveixen per a avaluar 
l’economia, l’eficàcia i l’eficiència de l’àrea o activitat auditada, 
mitjançant la comparació amb la seua situació real. 

Com s’ha assenyalat en apartats anteriors, els ajuntaments seleccionats 
no disposen a la data actual d’indicadors per mesurar els objectius que 
es necessiten per valorar i comparar l’eficàcia, eficiència i economia del 
servei de grua. 

Les fonts de les quals s’ha obtingut la informació per a l’execució de 
l’auditoria operativa són les següents: 

- Els qüestionaris complimentats pels ajuntaments de València, 
Alacant, Elx i Castelló (objectius 1, 2, 3 i 4). 

- Una sol·licitud escrita de documentació i consultes telefòniques als 
ajuntaments de Torrevella, Oriola, Torrent, Gandia, Benidorm, 
Paterna, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda i Vila-real 
(objectiu 1). 

- La informació obtinguda dels contractistes als quals se’ls ha 
adjudicat els corresponents contractes del servei de grua. 

- Les dades de la Plataforma d’Entitats Locals. 
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3.3 Enfocament i metodologia 

D’acord amb l’objectiu, l’abast i els criteris d’auditoria establits, 
l’enfocament d’auditoria que s’ha considerat més adequat és aquell que 
es basa en els resultats, una vegada descartat l’enfocament basat en els 
sistemes de control atesa la complexitat de la mateixa organització i les 
debilitats que presenta el control intern. També s’ha considerat adequat 
l’enfocament de resultats perquè hi ha criteris raonables per mesurar la 
qualitat, la quantitat i el cost dels resultats (outputs). 

3.4 Comprovacions prèvies 

Per a la realització del treball s’ha facilitat als quatre ajuntaments del 
tipus 1 un qüestionari en el qual s’havia d’emplenar tota la informació 
necessària per a obtenir els indicadors elaborats per l’equip d’auditoria. 

Prèviament a l’obtenció de les dites ràtios s’ha considerat necessari 
verificar determinada informació inclosa en els qüestionaris, amb 
distintes fonts externes per analitzar-ne la fiabilitat i arribar a 
conclusions basades en dades contrastades. 

En el quadre següent es mostren les comprovacions realitzades 
prèviament: 

Conceptes Comprovació realitzada 
Nombre de vehicles Verificació de la informació facilitada per cada 

ajuntament basant-se en el padró de vehicles 
amb l'obtinguda del banc de dades municipal 
del portal d'informació Argos, de la pàgina 
web de la Generalitat 

Nombre de serveis totals Comprovació de la informació facilitada per 
cada ajuntament amb el nombre de serveis 
que figuren en les factures, en aquells 
ajuntaments que paguen a la concessionària 
en funció dels serveis realitzats (Castelló i 
València) 

Ingressos i despeses Verificació que la informació facilitada per 
cada ajuntament coincidia amb la informació 
de la Plataforma per a la Rendició Telemàtica 
del Compte General 

Dades sobre contractació Comprovació de la informació facilitada amb 
la documentació contractual aportada i amb 
les factures corresponents 

Quadre 9 

Després de les comprovacions realitzades, per al càlcul de les ràtios 
d’aquest Informe s’han utilitzat els conceptes següents: 
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Nombre de vehicles: 

En l’objectiu 1 

El nombre de vehicles turisme que figura en el portal d’informació Argos 
de la Generalitat. En el cas dels quatre ajuntaments del tipus 1 difereix 
del nombre utilitzat en els tres objectius següents, ja que s’ha preferit 
usar la mateixa font en els quinze ajuntaments d’aquest objectiu, per 
obtenir resultats més homogenis. 

En els objectius 2, 3 i 4 

La dada que figura en el padró fiscal de l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica (IVTM), que és més exacte, però que no s’ha sol·licitat en els 
ajuntaments del tipus 2. A més dels vehicles turisme, en aquests tres 
objectius s’inclouen les motocicletes i els ciclomotors. 

Nombre de serveis totals 

A Castelló hi ha diferències entre el nombre de serveis indicat en el 
qüestionari i l’obtingut del desglossament de les factures. L’Ajuntament 
ha indicat que es prenen com a correctes els que resulten de les factures. 

A València, la dada que s’ha utilitzat és la facilitada en el qüestionari, 
llevat de la del nombre de serveis dels vehicles retirats per indicis 
d’abandonament, que s’ha obtingut de les factures. 

A Alacant i Elx, la dada utilitzada és la facilitada en el qüestionari, 
perquè no s’ha pogut contrastar amb una altra font. 

Ingressos 

La xifra que figura com a total d’ingressos va ser facilitada pels 
ajuntaments i coincideix amb els drets reconeguts nets (DRN) que 
figuren en la Plataforma de Rendició de Comptes de l’exercici 2012, 
excepte a València, que com que no coincideix la xifra facilitada amb la 
informació de la Plataforma, s’hi va incloure aquesta última (València va 
indicar els DR i no els DRN). 

Despeses 

L’import de les factures emeses per l’empresa contractista per a l’exercici 
2012, més la factura corresponent a la revisió de preus del dit exercici. 

S’ha sol·licitat a cada ajuntament que facilités l’import de les obligacions 
reconegudes netes durant l’exercici 2012, corresponents al servei de 
grua. A causa de les diferències obtingudes en les comprovacions prèvies 
realitzades, finalment s’ha decidit incloure l’import indicat. 
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A Castelló i a València solament s’inclou la revisió de preus corresponent 
a mig any. 

A Elx l’import inclòs correspon a la liquidació anual presentada per 
l’empresa municipal, incrementat per l’import dels ingressos 
extraordinaris, que hi figura descomptat, per tal de poder comparar-lo 
amb els altres tres ajuntament. També s’ha inclòs el cost dels agents de 
mobilitat, atés que en les grues d’Elx únicament són ells els que hi 
circulen, com a conductors, i en cap cas va en la grua cap persona de 
l’empresa gestora. 

Habitants  

La xifra s’ha obtingut de la base de dades de l’INE de 2013, és a dir, la 
població a 1 de gener de 2013. 

4. OBSERVACIONS 

Com a conseqüència del treball realitzat s’han obtingut les observacions 
que es reflecteixen tot seguit. 

4.1 Objectiu 1: Regulació fiscal de la taxa pel servei de grua i homogeneïtat 
d’aquesta entre els distints ajuntaments (per als quinze ajuntaments, 
tipus 1 i 2). 

En aquest apartat es pretén contestar la pregunta que planteja el primer 
objectiu: 

La regulació fiscal de la taxa pel servei de retirada de vehicles és 
homogènia i adequada? 

Tal i com s’indica en l’apartat “0. Resum” d’aquest Informe, aquest 
objectiu és l’únic que s’analitzarà per als quinze ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana amb més de 50.000 habitants, és a dir, inclou els 
ajuntament dels tipus 1 i 2. 

Per donar resposta a aquest objectiu s’ha dividit el treball en els cinc 
subobjectius següents: 

4.1.1 L’ordenança fiscal conté els requisits necessaris i es troba en vigor? 

S’han revisat les ordenances en les quals es regulen les taxes pel servei 
de grua de cadascun dels quinze ajuntaments. 

L’annex III recull un resum de la denominació de les ordenances que 
regulen el servei de grua en els ajuntaments seleccionats. 
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El quadre següent aplega les dates en què els plens municipals 
respectius van aprovar inicialment les ordenances en vigor, així com les 
dates de la publicació definitiva en el BOP: 

Concepte 
Data aprovació inicial i publicació ordenances en vigor 

Alacant Castelló Elx València Alcoi Benidorm Elda Gandia 

Data aprovació 
inicial pel Ple  02/07/2002  30/09/2011 24/10/2011 30/09/2011 26/10/2011 28/03/2011  18/10/2004 30/12/1994 

Data de publicació 
definitiva  01/07/2003 17/12/2011 15/12/2011 28/12/2011 26/12/2011 16/11/2011 31/12/2004 25/02/1994 

 

Concepte 
Data aprovació inicial i publicació ordenances en vigor 

Oriola Paterna Sagunt 
Sant Vicent 
del Raspeig Torrent Torrevella Vila-real 

Data aprovació inicial 
pel Ple  

26/10/2004 25/11/2004 24/09/2008 23/02/2011 25/10/2011 28/10/2011 22/02/2010 

Data publicació 
definitiva 30/12/2004 28/01/2005 03/12/2008 20/05/2011 30/12/2011 20/12/2011 10/04/2010 

Quadre 10 

De la revisió realitzada destaquen el aspectes següents: 

1. Tots els ajuntaments han elevat a definitiva l’aprovació provisional 
del Ple després que no s’hagen formulat reclamacions en el termini 
d’exposició al públic, llevat dels ajuntaments d’Alacant i Benidorm, 
que l’aproven posteriorment després de desestimar les al·legacions 
presentades, i l’Ajuntament d’Oriola, la publicació del qual no es 
pronuncia sobre l’existència o no de reclamacions. 

2. L’ordenança de Gandia va ser modificada per última vegada el 25 de 
febrer de 1994. 

3. L’ordenança d’Alacant vigent en 2012, es va modificar per última 
vegada en 2003. És significatiu el temps transcorregut entre 
l’aprovació definitiva, el 5 de novembre de 2002, i la seua publicació, 
el que va representar que no entrés en vigor fins l’1 de juliol de 
2003, motiu pel qual es desconeix si les taxes que va aplicar 
l’Ajuntament durant aquell període van ser les que es contenien en 
l’antiga ordenança. Pel que fa a això, l’Ajuntament fa constar que 
fins a l’entrada en vigor de la nova ordenança, es van aplicar les 
taxes regulades en l’ordenança publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província d’Alacant de 24 de juliol de 1998. En al·legacions aquest 
Ajuntament assenyala que el temps transcorregut entre l’aprovació 
definitiva de l’ordenança i la seua publicació i entrada en vigor es 
degué al fet que en l’ordenança aprovada el 5 de novembre de 2002 
es preveien unes taxes calculades tenint en compte una 
infraestructura de serveis i una estructura de cost d’acord amb el 
nou servei que es pretenia implantar amb l’adjudicació del nou 
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contracte, que no va entrar en vigor fins al juny de 2003, data de 
publicació de l’ordenança i d’aplicació de les noves taxes. 

4. Les últimes actualitzacions de les ordenances d’Elda, Oriola i 
Paterna van entrar en vigor en 2005. 

4.1.2 S’ha realitzat l’informe tècnic econòmic sobre la cobertura del cost del 
servei a què es refereix l’article 25 del TRLRHL? 

Segons l’article 25 del TRLRHL, els acords d’establiment de taxes per 
finançar totalment o parcial els nous serveis s’hauran d’adoptar a la vista 
d’informes tecnicoeconòmics en què es pose de manifest el valor de 
mercat o la cobertura previsible del cost d’aquells, respectivament. 

S’han sol·licitat els dits informes als quinze ajuntaments, i aquests han 
sigut facilitats per tots excepte Oriola, on se’ns comunica expressament 
que no hi ha informe tecnicoeconòmic sobre la cobertura del cost del 
servei. 

A Elx hi ha un informe de la Intervenció, per a l’ordenança de l’any 2012, 
en què s’indica que no es considera necessari confeccionar-ne un perquè 
s’hi aplica únicament un IPC del 3,8% i hi ha un informe econòmic i 
financer anterior, referent a l’ordenança de l’any 2000, en el qual segons 
s’indica s’acreditava complidament  que el cost o valor dels serveis no el 
cobria íntegrament la recaptació previsible de l’aplicació de les tarifes 
que es proposaven (vegeu anàlisis realitzada en l’apartat 4.4.4.6). 

4.1.3 Les tarifes establides en l’ordenança són similars en els distints 
ajuntaments? 

En l’annex IV s’inclou un quadre resum amb les tarifes aplicables per als 
distints tipus de serveis durant l’exercici 2012, per als quinze 
ajuntaments. 

Atesa la gran varietat de tarifes establides en l’ordenança de cada 
municipi, s’ha elegit per comparar-la la tarifa per als serveis 
d’enganxament i enganxament amb trasllat a la base aplicable al cotxe 
més venut l’any 2012, que tenia una tara de 1.310 kg. 

El quadre següent compara ambdues tarifes entre els quinze 
ajuntaments, així com la diferència percentual entre ambdues:  
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Tarifes aplicables a un vehicle amb una tara de 1.310 Kg. 
Concepte València Alacant Elx Castelló Torrevella Oriola Torrent Gandia 

Enganxament 
sense portar al 
depòsit 38 50 65 60 25 15 66 30 
Enganxament 
portant al depòsit 146 100 65 112 53 30 132 60 
Diferència 
percentual entre 
ambdues tarifes 284,2% 100,0% 0,0% 86,7% 112,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tarifes aplicables a un vehicle amb una tara de 1.310 Kg. 

Concepte Benidorm Paterna Sagunt Alcoi Sant Vicent 
del Raspeig 

Elda Vila-real 

Enganxament 
sense portar 
al depòsit 30 50 55 40 40 34 69 
Enganxament 
portant al 
depòsit 60 85 112 83 81 68 88 
Diferència 
percentual 
entre 
ambdues 
tarifes 100,0% 70,0% 103,6% 107,5% 102,5% 100,0% 27,5% 

Quadre 11 

Aquest gràfic recull la informació del quadre anterior per a l’exercici 2012: 
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Del quadre i gràfic anteriors destaquen els aspectes següents: 

- Les tarifes del servei d’enganxament oscil·len entre els 15 euros 
d’Oriola i les 69 euros que costa el mateix servei a Vila-real, és a dir, 
un 360,0% més car. 

- Per la seua banda les tarifes per enganxament amb retirada al 
depòsit oscil·len entre els 30 euros d’Oriola, que torna a ser el 
municipi amb la tarifa més reduïda, els 146 euros de València, és a 
dir, un 386,7% més car. 

- Elx és l’únic ajuntament que aplica la mateixa tarifa per als dos 
tipus de servei. 

- En deu ajuntaments (Alacant, Torrevella, Oriola, Torrent, Gandia, 
Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig i Elda) la tarifa 
d’enganxament portant el vehicle al depòsit és el doble, o 
pràcticament el doble, que la tarifa que s’aplica simplement per 
enganxar el vehicle. 

- En l’Ajuntament de València és on es produeix la major variació 
entre ambdues tarifes, perquè la d’enganxament es troba entre les 
tarifes més barates, però tanmateix la d’enganxament amb trasllat 
a depòsit és la més elevada de totes. 

Així mateix, s’ha comparat la tarifa per emmagatzemament que aplica 
cada ajuntament per cada dia de custòdia, és a dir, pel temps que passa 
el vehicle en el depòsit municipal des que hi entra, traslladat per la grua, 
fins és recollit. El quadre següent aplega, en euros, les tarifes 
esmentades: 

 Tarifes aplicables a un vehicle amb una tara de 1.310 kg 

Concepte València Alacant Elx Castelló Torrevella Oriola Torrent Gandia 

Per cada dia de 
custòdia 
(Emmagatzematge) 

18 20 7 18 13 6 12 5 

 
 Tarifes aplicables a un vehicle amb una tara de 1.310 kg 

Concepte Benidorm Paterna Sagunt Alcoi 
Sant Vicent 
del Raspeig Elda Vila-real 

Per cada dia de 
custòdia 
(Emmagatzematge) 

5 6 13 8 3 9 9 

Quadre 12 

El gràfic següent recull la informació del quadre anterior per a l’exercici 
2012. 
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Gràfic 2 

En aquest cas, és l’Ajuntament d’Alacant el que aplica la tarifa més 
elevada, 20 euros per cada dia o fracció d’emmagatzemament, enfront 
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4.1.4 Els ingressos mitjans obtinguts per habitant i vehicle pel servei de 
grua, són homogenis en els distints ajuntaments? 

A fi de comparar de manera homogènia els ingressos obtinguts pel servei 
de grua dels quinze ajuntaments de la mostra, s’han utilitzat els 
ingressos mitjans per habitant i per vehicle turisme. 

El quadre següent resumeix la informació obtinguda per a poder calcular 
les dites ràtios: 
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Concepte 
Informació general 

València Alacant Elx Castelló Torrevella Oriola Torrent Gandia 

Ingressos per 
la taxa de 
retirada de 
vehicles (DRN) 

5.386.695 1.725.340 712.896 447.757 240.864 69.457 404.934 131.979 

Habitants 792.303 335.052 230.224 180.185 105.205 91.260 80.759 78.543 
Nombre. de 
vehicles 
turismes 370.085 151.712 107.215 86.363 40.798 44.991 34.468 36.193 

 

Concepte 
Informació general 

Benidorm Paterna Sagunt Alcoi Sant Vicent 
del Raspeig 

Elda Vila-real 

Ingressos per la 
taxa de retirada 
de vehicles 
(DRN) 

(1) 44.431 221.399 70.748 71.819 72.493 144.933 

Habitants 73.768 67.159 65.190 60.105 55.781 54.056 51.180 
Nombre de 
vehicles 
turismes 31.190 31.343 32.823 27.871 23.880 25.828 24.152 

 (1) En la comptabilitat de Benidorm no figuren DRN pel servei de grua. 

Quadre 13 

De l’Ajuntament de Benidorm s’ha obtingut un certificat de l’interventor 
en el qual s’indica que en la comptabilitat municipal no figura cal dret 
reconegut pel concepte de taxa del servei de grua corresponent als 
exercicis 2011 i 2012. Això és degut al fet que la recaptació dels ingressos 
per aquest concepte la porta a terme la mateixa empresa concessionària, 
i que serveix de retribució pel servei que presta. Sobre aquesta situació 
cal indicar el que segueix: 

- Els ingressos d’aquest tribut han de ser recaptats per l’Ajuntament, 
d’acord amb les tarifes prèviament aprovades per aquest (articles 12 
i 15 del TRLRHL), com així s’estableix en la mateixa ordenança 
fiscal, sense que l’Ajuntament puga deixar de percebre’n el 
cobrament amb independència del preu que li corresponga al 
concessionari per la seua gestió. 

- Aquests ingressos han de figurar en el pressupost i de 
comptabilitzar-se en els comptes de l’entitat local (articles 2, 162 i 
200 del TRLRHL). 

En primer lloc hem volgut dimensionar el parc automobilístic de cada 
ajuntament en funció dels seus habitants i, per això, s’ha calculat la ràtio 
següent, que mostra si algun ajuntament disposa, proporcionalment a la 
seua població, de més vehicles que un altre.  
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Ràtio = 
Nombre de vehicles turismes 

Nombre habitants 

El quadre següent aplega el nombre de vehicles turisme per habitant: 

Concepte 
Ràtio 

València Alacant Elx Castelló Torrevella Oriola Torrent Gandia 

Nombre de vehicles 
turismes per habitant 0,47 0,45 0,47 0,48 0,39 0,49 0,43 0,46 

 

Concepte 
Ràtio 

Benidorm Paterna Sagunt Alcoi Sant Vicent del 
Raspeig 

Elda Vila-real 

Nombre de vehicles 
turismes per habitant 0,42 0,47 0,50 0,46 0,43 0,48 0,47 

Quadre 14 

Com s’hi pot observar, la ràtio obtinguda és molt similar en tots els 
ajuntaments, oscil·la entre un 0,39 a Torrevella i un 0,50 a Sagunt i 
s’acosta al fet que a cada veí li correspon mig vehicle turisme, o el que és 
el mateix, hi ha un cotxe per cada dos habitants. 

Les ràtios calculades han sigut: 

 Ingrés mitjà per habitant 

 La ràtio següent calcula, en euros, els ingressos mitjans per 
habitant que representa el servei de grua, d’acord amb els drets 
reconeguts nets: 

Ràtio = 
DRN totals pel servei de grua 

Nombre habitants 

 Ingrés mitjà per vehicle turisme 

La ràtio següent calcula, en euros, els ingressos mitjans per vehicle 
turisme que representa el servei de grua, d’acord amb els drets 
reconeguts nets: 

Ràtio = 
DRN totals pel servei de grua 

Nombre de vehicles turisme 

 El quadre següent resumeix les ràtios obtingudes: 
  



Auditoria operativa sobre el servei de grua en els ajuntaments amb població superior a 
50.000 habitants 

34 

Concepte Ràtios 
València Alacant Elx Castelló Torrevella Oriola Torrent Gandia 

Ingressos 
per 
habitant 6,8 5,1 3,1 2,5 2,3 0,8 5,0 1,7 

Rànquing 1º 2º 5º 7º 8º 13º 3º 9º 
Ingressos 
per 
vehicle 
turisme  14,6 11,4 6,6 5,2 5,9 1,5 11,7 3,6 

Rànquing 1º 3º 5º 8º 7º 13º 2º 9º 
 

Concepte 
Ràtios 

Benidorm Paterna Sagunt Alcoi 
Sant Vicent 
del Raspeig Elda Vila-real 

Ingressos 
per habitant - 0,7 3,4 1,2 1,3 1,3 2,8 

Rànquing 15º 14º 4º 12º 11º 10º 6º 
Ingressos 
per vehicle 
turisme - 1,4 6,7 2,5 3,0 2,8 6,0 

Rànquing 15º 14º 4º 12º 10º 11º 6º 
(1) En la comptabilitat de Benidorm no figuren DRN pel servei de grua. 

Quadre 15 

El gràfic següent aplega la informació del quadre anterior: 

 

Gràfic 3 
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 Així, per exemple, València, amb unes ràtios de 6,8 i 14,6 euros, 
respectivament, és l’Ajuntament que presenta majors ingressos, 
tant per habitant com per vehicle turisme. En l’altre extrem, 
Paterna, amb uns ingressos per habitant de 0,7 euros i uns 
ingressos per vehicle turisme d’1,4 euros, és l’Ajuntament amb 
menors ingressos de la mostra. 

 Com s’hi pot observar, els ingressos més elevats es produeixen en 
els ajuntaments del tipus 1, excepte a Castelló, que ocupa els llocs 
intermedis de la taula. Crida l’atenció els elevats ingressos de 
l’Ajuntament de Torrent, que són els segons més alts per vehicle 
turisme i els tercers més elevats per habitant, segurament perquè 
té les segones tarifes més elevades dels quinze ajuntaments de la 
mostra. 

4.1.5 S’ha complit amb l’obligació d’incloure els indicadors de gestió en la 
memòria, tal com indica la ICAL? 

Segons la instrucció de la ICAL de 2004, els municipis de més de 50.000 
habitants hauran de complimentar amb caràcter obligatori la part que fa 
referència als indicadors de gestió de l’apartat 21 C) “Indicadors de 
gestió” de la memòria del Compte General. Segons el dit apartat, els 
indicadors de gestió permetran avaluar l’economia, eficiència i eficàcia 
en la prestació, almenys, dels serveis finançats amb taxes o preus 
públics. Podran expressar-se en unitats monetàries o físiques i referir-se 
a anàlisis totals o parcials de cada servei. 

S’han revisat les memòries incloses en el Compte General dels quinze 
ajuntaments per als exercicis 2012 i 2013, i així poder analitzar en quina 
situació es trobaven els ajuntaments de la mostra pel que fa a aquesta 
obligació. Com a resultat se n’han obtingut quatre grups diferenciats: 

Grup 1:  Sant Vicent del Raspeig i Torrent són els únics ajuntaments de 
la mostra que han inclòs indicadors corresponents al servei de 
grua tant en el Compte General de 2012 com en el de 2013. 

Grup 2:  En aquest grup es troben els ajuntaments de Benidorm, Elx i 
Sagunt, que sí que han inclòs indicadors en la memòria tant 
en el Compte General de 2012 com en el de 2013, però no els 
corresponents al servei de grua, llevat del cas d’Elx, que ja els 
inclou en el Compte de 2013. 

Grup 3:  Els ajuntaments d’Alacant, Castelló, València, Alcoi, Elda, 
Paterna, Torrevella i Vila-real no han inclòs cap tipus 
d’indicador en el Compte General de 2012 ni en el de 2013. 

Grup 4:  En aquest grup s’inclouen els ajuntaments de Gandia i Oriola, 
que no van retre els comptes de 2013 i, en el cas d’Oriola, 
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tampoc el de 2012. Gandia, encara que sí que va retre el 
Compte de 2012, no va hi incloure cap indicador. 

En aquesta línia cal comentar que com a mesura de transparència 
aplicable a partir de l’exercici 2014, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, ha introduït en 
l’LBRL l’obligació de determinar el cost efectiu dels serveis que presten 
les entitats locals, d’acord amb criteris comuns, i disposa remetre’ls al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques perquè els publique. 
Així, totes les entitats locals han de calcular, abans de l’1 de novembre 
de cada any, el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades 
contingudes en la liquidació del pressupost general i, si és el cas, dels 
comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents, 
corresponent a l’exercici immediat anterior. 

4.2 Objectiu 2: Forma de gestió i contractació del servei de grua (per als 4 
ajuntaments, tipus 1) 

En aquest apartat es tracta de donar resposta a la pregunta que planteja 
el segon objectiu: La forma de gestió i la contractació del servei de grua 
s’ha portat a terme seguint els principis de legalitat i economia? 

Prèviament a l’anàlisi detallada per subobjectius, considerem interessant 
incloure el quadre següent, que resumeix la normativa aplicable en 
cadascun dels ajuntaments de la mostra: 

Concepte 
Norma d'aplicació 

València Alacant Elx Castelló 
Data adjudicació/ 
encàrrec de gestió 17/12/2004 05/11/2002 26/02/1996 24/06/2009 

Reial Decret Legislatiu 
2/2000 X X     

Llei 30/2007       X 

Encàrrec de gestió     X   

Quadre 16 

La prestació del servei de grua en l’Ajuntament d’Elx no es regeix per la 
Llei de Contractes per realitzar-se a través d’un encàrrec de gestió a una 
empresa municipal (article 4.1 n del TRLCSP). Tal com es comenta en 
l’apartat següent, l’Ajuntament d’Elx gestiona el servei de grua 
directament mitjançant una empresa pública per acord municipal des 
del 26 de febrer de 1996, si bé la figura de l’encàrrec no s’adopta fins al 18 
d’octubre de 2013. 

Per donar resposta a aquest objectiu s’ha dividit el treball en els quatre 
subobjectius següents: 
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4.2.1 La forma de gestió elegida, així com els preus i condicions de licitació 
estan justificats? 

4.2.1.1 Quin ha sigut el sistema de gestió elegit i el seu fonament? 

 En el quadre següent es recull la forma de gestió del servei, així com 
la seua modalitat i l’assumpció de riscos o no pel contractista: 

Ajuntament 

Sistema de gestió 

Gestió directa Gestió indirecta Asunción de risc 
pel contractista 

València  
Concessió 

Si 

Alacant  
Concessió No 

Castelló 
Contracte de 
prestació de 
serveis 

 

Si 

Elx 
Comanda a 
empresa 
municipal 

 N/A 

Quadre 17 

L’Ajuntament d’Alacant va elegir el sistema de gestió de serveis, 
però ni el seu contracte, ni les clàusules administratives 
determinaven qui havia d’assumir el risc i ventura de la gestió de 
l’activitat. Tampoc es va establir cap cànon. 

L’Ajuntament de València també va elegir el sistema de gestió de 
serveis, però en aquest cas el contractista assumeix el risc. 

D’acord amb la jurisprudència dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de les Comunitats Europees en la seua sentència de 18 de 
juliol de 2007, aplegada en diversos informes de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de l’Estat, en els contractes de 
gestió de serveis, el risc d’explotació ha de ser transferit al 
contractista, tanmateix, en el cas d’Alacant, no s’ha transferit 
aquest risc, ja que la seua retribució no depèn de la seua gestió. La 
licitació d’aquest contracte és anterior a la dita sentència, però els 
contractes prorrogats a partir de la data esmentada haurien de 
donar compliment a la doctrina expressada, motiu pel qual s’hauria 
d’haver tramitat una nova licitació sota la modalitat de serveis. 

L’Ajuntament de Castelló per al desenvolupament de l’activitat de 
la grua va optar per la gestió directa a través d’un contracte de 
prestació de serveis, en el qual el contractista assumeix el risc de la 
gestió. 
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S’ha preguntat als ajuntaments si disposaven de la documentació 
necessària per justificar l’elecció del sistema de gestió aplicat. 
Alacant i Castelló no han aportat la dita documentació, mentre que 
València va facilitar un informe referent al contracte anterior de 
grues de l’any 1994, que no s’ha considerat pertinent per a justificar 
l’elecció del sistema de gestió indirecta enfront de la directa, perquè 
la documentació no compara ambdós tipus de gestió, ni indica els 
avantatges d’uns sistema enfront de l’altre. 

D’altra banda l’Ajuntament d’Elx va elegir el sistema de gestió 
directa a través d’una societat mercantil local de titularitat pública i 
hi ha un informe jurídic de data de 31 de gener de 1995, relatiu al 
procediment elegit. 

És per això que en el cas d’Elx, la revisió d’aquest objectiu s’ha 
limitat a verificar l’existència d’un encàrrec de gestió formulat per 
l’Ajuntament a la societat mercantil, i que en els estatuts de la dita 
entitat, figure que aquesta és un mitjà propi de l’Ajuntament. 

S’ha pogut comprovar que en l’article 1.2 dels estatuts de la societat 
figura que és mitjà propi instrumental i servei tècnic de 
l’Ajuntament d’Elx. 

4.2.1.2 Hi ha una justificació adequada per a determinar els preus i les 
condicions de licitació? 

 Els tres Ajuntaments que han licitat el servei han indicat que sí que 
hi ha estudis justificatius per determinar-ne el preu. Això no 
obstant, la documentació aportada no s’ha considerat suficient per 
justificar el preu de licitació, perquè no conté una estimació tenint 
en compte els preus habituals en el mercat ni cap altra que ho 
acredite. En conseqüència, en els dos contractes de gestió de serveis 
públics, Alacant i València, no s’ha acreditat degudament el 
compliment del que disposa l’article 183 del Reglament General de 
la Llei de Contractes i en el cas del contracte de prestació de serveis, 
Castelló, l’article 76 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector 
Públic. 

4.2.2 El procediment de licitació i l’establiment del preu dels distints 
ajuntaments és homogeni? 

El procediment de licitació ha sigut obert mitjançant concurs en els tres 
casos, tot i això cal matisar que València va fer un segon procediment 
negociat per declarar-se desert el primer, i Castelló en licitar d’acord amb 
la Llei 30/2007, se substitueix la denominació de concurs, per la d’oferta 
més avantatjosa. 

En intentar comparar el preu dels tres contractes, ens trobem que 
l’Ajuntament d’Alacant factura en funció de l’import anual del contracte, 



Auditoria operativa sobre el servei de grua en els ajuntaments amb població superior a 
50.000 habitants 

39 

mentre que en els ajuntaments de València i Castelló es factura en 
funció del nombre de serveis realitzats. 

Per això, en els ajuntaments de Castelló i València, com que hi ha 
diverses tarifes que varien en funció del nombre de serveis i del tipus de 
servei, s’ha seleccionat una tarifa concreta (indicada en les notes del 
quadre següent) per tal de comparar, en el mateix ajuntament, l’evolució 
des del preu convingut en el contracte inicial fins al preu facturat en 
desembre de 2012. 

El quadre següent resumeix les dades referents a la data del contracte, el 
preu inicial, les variacions de preus i el preu final en 2012, la durada i 
l’existència de pròrrogues, dels contractes dels distints ajuntaments: 

Evolució contracte  València Alacant Castelló 
Data contracte 29/12/2004 17/02/2003 07/07/2009 

Data inici servei 29/12/2004 01/07/2003 07/07/2009 

Import inicial contracte (sense IVA) - 2.131.423 - 
Preus unitaris (sense IVA) (1) 104  (2)  - 92  (3) 
Preu contracte 2012 (sense IVA) - 2.065.369 - 
Preu unitari factura 2012 (sense IVA) (1) 146  (2)  - 92  (3) 

Variació inici/2012 42 (66.054) 0 

%variació 40,4% (3,1%) 0,0% 
Duració contracte en anys 8 8 2 
Nombre de pròrrogues 5 2 1 
Nombre anys prorrogats 1,5 2 1 
Finalització del contracte amb pròrrogues 30/06/2014 30/06/2013 07/07/2011 

(1) Variable en funció dels serveis. 
(2) Taxa “C” per a vehicles amb retirada i trasllat a base (tarifa “de 3.000 a 4.000 vehicles 

retirats”). 
(3) Preu unitari de vehicles retirats a base (tarifa “fins a 500 vehicles retirats”). 

Quadre 18 

En l’Ajuntament de Castelló els preus unitaris no han variat en els dos 
anys de contracte i l’increment de preus s’ha produït per les revisions de 
preus anuals. La revisió de preus corresponent a l’exercici 2012 va pujar a 
10.003 euros i no es poden determinar quina part correspon a increment 
de preus, pròpiament dit, ja que la facturació depèn del nombre de 
serveis realitzats en el període revisat, així com del tipus de servei i de 
les diferents tarifes. Cal indicar, a més, que la dita revisió inclou 
solament fins al 7 de juliol de 2012, perquè posteriorment el servei es va 
realitzar fora de contracte. 

En els preus de l’Ajuntament de València, durant els vuit anys de durada 
del contracte, hi ha hagut un increment del 41,0%, un 24,1% imputable a 
la pujada de l’IPC i el 16,9% restant, correspon a increments del preu, 
pròpiament dits. 

A Alacant, la variació ha sigut negativa en un 3,1%, ja que, segons 
l’Ajuntament, durant l’exercici 2012 el preu del contracte experimenta 
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una variació negativa, com a conseqüència de la desaparició de la 
dotació a l’amortització de l’estructura de cost anual del servei, perquè 
les inversions queden totalment amortitzades. 

Cal destacar també que l’Ajuntament de València ha prorrogat el 
contracte durant un any i mig, mitjançant cinc pròrrogues (vegeu apartat 
4.2.2). 

4.2.3 S’ha seleccionat l’oferta econòmicament més avantatjosa? 

4.2.3.1 Els criteris establits en els plecs asseguren l’adjudicació a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa? 

 En l’anunci de licitació de l’Ajuntament d’Alacant figura que la 
selecció del contractista s’efectuaria per subhasta, quan es va 
realitzar per concurs. A més, els plecs de clàusules administratives 
no inclouen els criteris d’adjudicació ni la seua ponderació. Fan 
referència a un informe anterior, de manera que, a més que 
s’incompleix l’article 67.2 de l'RG, el procediment no va garantir el 
principi d’igualtat, ja que els licitadors no van poder presentar les 
seues ofertes coneixent aquests criteris. 

 Els ajuntaments de Castelló i València van publicar els criteris 
d’adjudicació tant en l’anunci de licitació com en els plecs. 

 El quadre següent resumeix per a cada contracte els criteris 
establits i la seua ponderació. 

Criteris de valoració de les ofertes i ponderació  València Alacant Castelló 

Criteris automàtics o objectius       

Oferta econòmica 30,0% 30,0% 52,6% 

Altres criteris de judici de valor o subjectius       

Nombre de depòsits ofertats atenent a la seua disposició geogràfica 40,0%     

Major nombre de grues sobre el mínim exigit en el plec 20,0%     

Millor programa de gestió del servei 10,0%     

Condicions proposades per a la implantació dels serveis   30,0%   

Condicions proposades per a l’execució dels serveis   30,0%   

Adquisició nou depòsit   10,0%   

Programa de garanties per a la prestació del servei     26,4% 

Estudi econòmic detallat     10,5% 

Proposta de millores referides al servei     10,5% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 

Quadre 19 
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 L’article 134 de la Llei 30/2007 va incorporar la distinció entre els 
criteris automàtics o avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules i 
els criteris subjectius, que són aquells que avaluen els tècnics dels 
ajuntaments d’acord amb el seu judici de valor, de manera que si 
els criteris subjectius tenien un major pes específic que els 
objectius havia de formar-se un comitè d’experts per valorar les 
ofertes. 

 Valoració criteris automàtics o objectius 

 En el contracte de Castelló, que és l’únic que va ser licitat d’acord 
amb aquesta Llei, el criteri preu es va ponderar amb un 52,6%, si bé 
aquesta puntuació s’atorgava, d’acord amb les clàusules 
administratives, “a la vista de les dades que conté l’Estudi Econòmic 
Detallat” elaborat pels tècnics i no amb una fórmula, de manera 
que aquest criteri finalment també va resultar subjectiu. És per això 
que es va incomplir l’article 134 de l’LCSP, ja que no es va formar un 
comitè d'experts, al qual fa referència a l’article esmentat. En 
aquest sentit, l’Ajuntament indica que si bé en el plec no s’estableix 
una fórmula per a valorar les ofertes, hi són d’aplicació criteris 
purament matemàtics. 

 En la valoració de les ofertes dels contractes de València i Alacant, 
en cap de les dues es va atorgar al criteri preu una ponderació 
major del 50%, de manera que no es va garantir el principi 
d’economia. 

Valoració criteris de judici de valor o subjectius 

 Quant a la valoració donada als criteris subjectius, no destaquen 
aspectes significatius. 

4.2.3.2 S’han valorat correctament les ofertes quant al preu? 

 En l’Ajuntament de València els plecs per valorar l’oferta 
econòmica no especificaven la fórmula per a assignar la puntuació. 
Això no obstant s’ha comprovat que en els informes tècnics de 
valoració de les ofertes s’han aplicat fórmules que garanteixen la 
proporcionalitat de la valoració de les ofertes presentades pel que fa 
al preu. 

 En els ajuntaments d’Alacant i Castelló solament es va presentar 
una oferta, i no es van valorar els criteris d’adjudicació. Això no 
obstant, en el cas d’Alacant, l’ajuntament indica que, encara que no 
es va puntuar, sí que es va realitzar un informe de valoració de la 
proposta que es va considerar adequada i suficient per a 
l’adjudicació del contracte, on s’indica que la dita oferta “té la 
necessària i suficient solvència econòmica, financera, tècnica i 
professional en relació amb l’objecte del contracte”.  
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4.2.3.3 S’ha adjudicat a l’oferta econòmicament més avantatjosa? 

 Com a Alacant i Castelló sols es va presentar un licitador, no va 
haver opció d'adjudicar el contracte a l'oferta econòmicament més 
avantatjosa. 

En el cas de València, el contracte es va adjudicar per un 
procediment negociat per declarar-se el procediment obert anterior 
desert. Això no obstant, en el procediment negociat es van 
mantenir els criteris de selecció que es van establir en el 
procediment obert. S’hi van presentar tres ofertes, si bé en la que 
presentava el percentatge de baixa més petit, l’informe tècnic 
indicava que el nombre de places incloses era molt reduït. 
L’Ajuntament de València va demanar informes dels serveis 
implicats, va valorar les ofertes i va realitzar una mitjana entre les 
puntuacions atorgades per cada departament d’acord amb els 
distints criteris. Considerem adequadament justificada l’elecció de 
l’adjudicatària, perquè va ser la que major puntuació va obtenir en 
la dita valoració. 

4.2.4 La prestació del servei s’ha executat d’acord amb les estipulacions del 
contracte? 

L’Ajuntament de València va incomplir la clàusula cinquena del plec de 
clàusules administratives del contracte, ja que a la finalització del 
contracte, en Junta de Govern de data 19 d’octubre de 2012 es va acordar 
una pròrroga forçosa de 6 mesos, des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 
2013. Segons el contracte, després d’aquesta clàusula forçosa no hi era 
possible cap altra, tanmateix, posteriorment es van acordar quatre 
pròrrogues més, fet que va representar que el contracte finalitzés el 30 de 
juny de 2014. 

A més, es van produir els següents incompliments posats de manifest 
pels tècnics de l’Ajuntament, i que figuren en l’expedient: 

- La falta d’ingrés total o parcial diari de la recaptació, i impagament 
de les quotes de la Seguretat Social per part de l’empresa, que 
representen incompliments de les obligacions imposades en 
l’article 4t.II.G del Plec de Prescripcions Tècniques i de la clàusula 10 
del Plec de Clàusules Administratives, tipificats com a infraccions 
molt greus en el plec esmentat. 

- La situació de concurs d’una de les empreses que conformen l’UTE, 
sent aquesta una causa de dissolució del contracte d’acord amb la 
legislació aplicable al contracte (article 111 de la Llei 2/2000 de 
Contractes de les Administracions Públiques). 

Així mateix, cal indicar que segons l’informe de data 23 d’octubre de 
2013, que obra en l’expedient, el 30 de setembre de 2013, l’import total 
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acumulat pendent d’ingrés per part de l’UTE per taxes recaptades, pujava 
a 3.581.465 euros. L’1 d’octubre de 2013, s’informa que l’import pendent 
de pagament a l’UTE pels serveis prestats a l’Ajuntament pujava a 
3.772.158 euros. 

En l’informe de la IGAV sobre els ingressos de 2013 consta que, durant 
l’exercici 2013, s’imposaren diverses sancions a la concessionària, tant 
per deixar d’ingressar en l’Ajuntament drets recaptats per la taxa de 
retirada de vehicles de la via pública, com per incompliments de les 
seues obligacions amb la Seguretat Social i a l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària. S’ha sol·licitat a l’Ajuntament informació 
sobre la situació d’aquestes sancions, sense que fins a la data haja sigut 
aportada. 

En aquest sentit, en l’exercici 2013 aquesta empresa va recaptar 6.658.993 
euros. La quantitat d’1.633.460 euros va ser ingressada per la dita 
empresa durant els mesos de gener a juny de 2013 i la resta, 5.025.534 
euros, es va recaptar mitjançant compensació. La recaptació per part 
d’aquesta empresa de la taxa de retirada de vehicles de la via pública en 
comptes al seu nom no es considera procedent, atés que es tracta de 
recursos públics que havien d’haver-se ingressat en comptes restringits 
de titularitat de l’Ajuntament. Això representa un risc significatiu per a 
l’Ajuntament, materialitzat efectivament en la falta d’ingrés comentada 
per part de l’empresa esmentada. 

Pel que fa al contracte de l’Ajuntament de Castelló, es va signar un 
contracte de serveis de dos anys de duració, que es va prorrogar per dos 
anys més. La pròrroga per al primer any va ser aprovada amb 
advertiment de la Intervenció, ja que no es complia els que estableix la 
clàusula tercera del plec de clàusules administratives particulars, així 
com en l’estipulació cinquena del contracte formalitzat, pel que fa a la 
comunicació de la voluntat de prorrogar el contracte amb tres mesos 
d’antelació a la finalització d’aquest. Al venciment d’aquesta no consta 
que s’haja emés la preceptiva resolució administrativa d’aprovació o 
denegació de la pròrroga del contracte. Això no obstant, el servei ha 
continuat prestant-se per la societat adjudicatària del contracte inicial. 

D’acord amb l’article 28 del TRLCSP, les pròrrogues haurien d’haver sigut 
formalitzades en un document administratiu. Ni Castelló ni València van 
formalitzar les pròrrogues a les quals fa referència aquest apartat. 

A Alacant no s’ha observat cap incidència en aquesta matèria. 

4.3  Objectiu 3: Eficiència i qualitat en la prestació del servei de grua (Per als 
4 ajuntaments, tipus 1) 

En aquest apartat es pretén contestar la pregunta que planteja el tercer 
objectiu: 
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S’ha prestat el servei de grua de manera eficient i amb la qualitat 
adequada en els ajuntaments seleccionats? 

Per donar resposta a aquest objectiu s’ha dividit el treball en els tres 
subobjectius següents: 

4.3.1 Quins són els mitjans per prestar el servei de grua? 

En aquest apartat es descriuen les dotacions assignades directament pels 
ajuntaments per a prestar el servei de grua, quant a depòsits municipals, 
vehicles i personal. 

4.3.1.1 Depòsits municipals 

 Els quadres següents resumeixen el total de depòsits de què 
disposa cada municipi i distingeixen entre principals i intermedis, 
així com els metres quadrats i les places que tenen aquests i que es 
diferencien entre cobertes i no cobertes. 

Concepte Nombre de depòsits 
València Alacant Elx Castelló 

Principals 4 2 1 1 

Intermedis 0 0 3 0 

Nombre de depòsits totals 4 2 4 1 
 

Concepte 
M2 dels depòsits 

València Alacant Elx Castelló 

M2 coberts 8.422 0 0 300 

M2 no coberts 43.469 45.626 13.880 7.519 

M2 totals 51.891 45.626 13.880 7.819 
 

Concepte Nombre de places dels depòsits 
València Alacant Elx Castelló 

Nombre de places cobertes  0 0 0 30 
Nombre de places no 
cobertes 0 1.744 1.151 248 

Nombre de places totals 5.420 (1) 1.744 1.151 278 
(1) La informació facilitada no distingeix entre places cobertes i no cobertes 

Quadre 20 
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 El gràfic següent aplega la informació anterior: 

 

Gràfic 4 

Elx i València disposen de quatre depòsits cadascun, mentre que 
Alacant en disposa de dos i Castelló d’un tan sols. Això no obstant, 
quant a la superfície d’aquests, destaquen València i Alacant, amb 
51.891 m2 i 45.626 m2, respectivament, el que representa superfícies 
molt superiors a les dels altres municipis. 

Quant al nombre de places, crida l’atenció el nombre de places tan 
reduït de què disposa Castelló, 278 places, enfront de les 1.744 
places d’Alacant o les 1.151 d’Elx. En l’altre extrem, l’elevat nombre 
de places de què disposa València, 5.420 places, és degut al fet que 
entre els seus depòsits n’hi ha un que alberga els vehicles 
abandonats amb una capacitat de 3.892 places. 

Superfície per plaça 

Aquesta ràtio indica les dimensions mitjanes de les places dels 
depòsits de què disposa cada municipi, en m2: 

Ràtio = 
M2 totals dels depòsits 

Nombre total de places 

 En el quadre següent es compara la ràtio anterior amb el que se 
suposa que seria la superfície adequada d’una plaça del depòsit, 
que segons converses mantingudes amb els responsables dels 
ajuntaments per a aquest treball, seria de 25 m2: 
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Concepte 
Superfície per plaça 

València Alacant Elx Castelló 
Superfície per plaça 10 26 12 28 
Superfície plaça tipus 25 25 25 25 
Excés/ (defecte) de m2 per plaça (15) 1 (13) 3 

Quadre 21 

Prenent com a referència la superfície ideal d’una plaça, observem 
que a Alacant i Castelló la superfície de les places s’hi acosta 
bastant, mentre que a Elx i a València són molt inferiors a 
l’aconsellable. Cal assenyalar que aquesta ràtio es pot veure 
influïda pel percentatge que puguen representar les motocicletes 
sobre el totals de places. 

Taxa d’ocupació dels depòsits 

Cap dels quatre ajuntaments disposa d’uns registres que permeten 
conèixer el nombre de vehicles que hi havia en una data 
determinada, motiu pel qual es va decidir realitzar un recompte 
físic en una data  presenyalada, per contrastar així la fiabilitat de 
les dades facilitades i comprovar així el percentatge d’ocupació dels 
depòsits en un moment determinat.  

El quadre següent aplega el nombre de places ocupades el 15 de 
juliol de 2014, i el percentatge d’ocupació que això representava 
sobre la totalitat de places disponibles, amb l’excepció de València, 
que no va poder realitzar el recompte en la data expressada i el va 
efectuar el 17 de setembre de 2014. 

Concepte 
Dades recompte 

València Alacant Elx Castelló 
Data del recompte 17/09/2014 15/07/2014 15/07/2014 15/07/2014 
Ocupació en nombre de 
places 312 814 820 208 
Nombre de places totals 5.420 1.744 1.151 278 
%ocupació 5,8% 46,7% 71,2% 74,8% 

Quadre 22 

 El gràfic següent resumeix visualment els percentatges d’ocupació 
dels depòsits, en la data del recompte: 
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Gràfic 5  

 Segons la data del recompte, els depòsits de Castelló i Elx presenten 
uns percentatges d’ocupació del 74,8% i del 71,2%, respectivament, 
els quals semblen bastant raonables. Per la seua banda, Alacant, 
amb un 46,7% d’ocupació, mostra indicis de disposar d’unes 
instal·lacions sobredimensionades, circumstància que haurà de 
corroborar-se amb ràtios addicionals. La ràtio obtinguda a València 
del 5,8%, entenem que és deguda més a un error en les dades 
facilitades, que no ha pogut ser aclarit, i que pot fer referència 
segurament al fet que en el recompte realitzat no es van incloure 
els vehicles abandonats. 

 Horaris dels depòsits 

 S’ha sol·licitat també a cada ajuntament que facilités l’horari 
d’atenció al públic de cadascun dels depòsits, per realitzar les 
labors de custòdia i lliurament de vehicles. El quadre següent 
aplega la mitjana diària d’obertura al públic de tots els depòsits: 

Concepte 
Mitjana diària hores d’obertura de tots els 

depòsits 

València Alacant Elx Castelló 

Mitjana diària d’obertura en hores (laborals) 24 20 24 24 

Mitjana diària d’obertura en hores (festius) 24 20 24 24 
Mitjana diària d’obertura en hores (totals) 24 20 24 24 

Quadre 23 

 La mesura diària de 20 hores d’obertura dels depòsits obtinguda a 
Alacant és deguda al fet que en un dels dos depòsits solament es 
realitzen dos torns de vuit hores cadascun, en lloc de les 24 hores 
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que es fan en els altres, el que podria perjudicar l’usuari. En la resta 
d’ajuntaments els depòsits estan oberts les 24 hores. 

 Nombre de vehicles del parc mòbil per cada plaça de depòsit 

 Per tal de poder estimar si les places de depòsit de què disposa cada 
ajuntament estan en proporció amb seu parc mòbil, s’ha calculat la 
ràtio següent que mesura per a cada plaça de depòsit quants 
vehicles del parc mòbil li correspondrien: 

Ràtio = 
Parc automobilístic 

Nombre de places totals 

 El quadre següent aplega el parc automobilístic de cada municipi 
(considerant vehicles turisme, ciclomotors i motocicletes), així com 
la ràtio calculada: 

Concepte 
Vehicles de parc mòbil per plaça de depòsit 

València Alacant Elx Castelló 

Nombre vehicles parc 
automobilístic 423.709 194.927 136.026 97.796 
Nombre vehicles del parc 
mòbil per cada plaça de 
depòsit 78 112 118 352 

Quadre 24 

 D’acord amb el seu parc mòbil, Castelló seria el municipi de la 
mostra menys dotat de places disponibles en els depòsits 
municipals, mentre que a València sembla que es donen indicis 
d’un excés de places. 

4.3.1.2 Vehicles 

 Grues 

 S’ha sol·licitat a cada ajuntament que ens indiqués el nombre de 
grues de què disposa per realitzar el servei de retirada, com 
també les hores que realitzen al llarg de la setmana. El quadre 
següent resumeix la informació anterior. 

Concepte 
Dades sobre grua 

València Alacant Elx Castelló 

Nombre de grues real 35 15 14 4 
Total hores setmanals 
realitzades per totes les grues 1.720 1.687 480 208 

Quadre 25 



Auditoria operativa sobre el servei de grua en els ajuntaments amb població superior a 
50.000 habitants 

49 

 En aquest cas crida l’atenció que a Alacant, amb menys de la meitat 
de grues que a València, es realitzen pràcticament les mateixes 
hores setmanals. Cal indicar que a València, l’adjudicatari no va 
proporcionar informació sobre el total d’hores setmanals 
realitzades per totes les grues, de manera que les hem calculades 
d’acord amb els torns establits en el plec de condicions 
administratives, sense que aquest càlcul haja pogut ser confirmat. 

 Grues equivalents 

 És per això que, per realitzar el càlcul de les diverses ràtios d’aquest 
Informe, s’ha utilitzat el concepte de grua equivalent, que 
consisteix a considerar que una grua funciona solament un torn de 
vuit hores durant els 7 dies de la setmana, independentment dels 
torns que realment realitze i així poder homogeneïtzar els distints 
usos que es fa de les grues en cada ajuntament, mitjançant la ràtio 
següent: 

Ràtio = 
Total hores setmanals de totes les grues 

8x7 

 El quadre següent resumeix el nombre de grues equivalents 
obtingut, que és el que s’utilitzarà en la resta d’indicadors que 
incloguen per a fer-ne el càlcul el nombre de grues: 

Concepte 
Nombre de grues equivalent 

València Alacant Elx Castelló 
Nombre de grues 
equivalent 31 30 9 4 

Quadre 26 

 A Alacant, el nombre de grues equivalents duplica el nombre de 
grues reals, el que indica l’alt rendiment que tenen, ja que totes 
realitzen almenys dos torns de vuit hores cadascun tots els dies de 
la setmana. 

Per contra, en les altres tres poblacions el nombre de grues 
equivalents és inferior al nombre de grues reals, el que indica que 
no totes les grues fan torns de vuit hores tots els dies de la 
setmana. 

Per això, si bé el nombre real de grues és molt superior a València, 
que en té 35, que a Alacant, que en té 15, s’observa que, quan es 
calcula aquesta ràtio d’acord amb les hores de funcionament de les 
grues, el nombre de grues equivalents és molt similar en les dues 
poblacions, 31 a València i 30 a Alacant. Elx disposa de 9 grues 
equivalents i Castelló, de 4. 
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Ús de les grues 

El quadre següent compara la ràtio de vehicles del parc mòbil que 
corresponen a cada grua equivalent entre els quatre ajuntaments, 
segons la ràtio: 

Ràtio = 
Parc automobilístic 

Nombre de grues equivalents 
 

Concepte 
Ràtio 

València Alacant Elx Castelló 
Nombre de vehicles de 
parc mòbil per grua 
equivalent 13.668 6.498 15.114 24.449 

Quadre 27 

 Segons les grues equivalents de què disposa cada ajuntament i el 
seu parc mòbil, en principi una grua ha d’atendre molts més 
vehicles a Castelló, 24.449, que a Alacant, 6.498. 

 Consum de combustible i pla de manteniment 

 El quadre següent subministra la informació relativa al consum 
total de combustible de totes les grues de cada ajuntament durant 
un any i el consum d’aquestes per cada 100 quilòmetres, així com el 
combustible utilitzat per cada grua equivalent, durant el mateix 
període de temps: 

Concepte 
Consum de combustible 

València Alacant Elx Castelló 
Consum total de les grues en 
litres 116.909 62.466 28.682 6.424 
Consum total per cada grua 
equivalent 3.771 2.082 3.187 1.606 

Consum per cada 100 km 22,0 18,5 18,7 18,0 

Quadre 28 

 Per elaborar el quadre anterior s’han utilitzat les ràtios següents: 

Ràtio = 
Consum total de les grues en litres 
Nombre de grues equivalents 

 

Ràtio = 
Consum total de les grues en litres 

X 100 
Km anuals realitzats per totes les grues 
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 En aquest apartat destaca el fet que el consum total de combustible 
durant un any per una grua equivalent és pràcticament el doble o 
més del doble a Elx i València, respectivament, que a Castelló. 

 Quant al consum de combustible resulten significatives les grues de 
València que consumeixen de mitjana 22,0 litres cada 100 
kilòmetres, mentre que en els altres tres ajuntaments el consum 
s’acosta als 18 litres per cada 100 kilòmetres. 

 En el qüestionari dirigit als ajuntaments es va preguntar si hi havia 
un pla de conservació i manteniment de vehicles. Tres hi van donar 
una resposta afirmativa i solament l’Ajuntament de Castelló va 
respondre que no en tenia. 

 Kilòmetres realitzats 

 En el quadre següent es tracta de comparar els kilòmetres que 
realitza una grua equivalent al llarg d’un any, així com la mitjana 
de kilòmetres realitzats per cada servei que represente retirada, és 
a dir, trasllat a la base i als voltants: 

Concepte 
Quilòmetres  

València Alacant Elx Castelló 
Quilòmetres anuals realitzats 
per totes les grues  530.963 338.124 153.064 35.689 
Quilòmetres realitzats per grua 
equivalent 17.128 11.271 17.007 8.922 
Quilòmetres per servei realitzat 
amb retirada 8,9 16,0 9,9 6,1 

Quadre 29 

 A Elx i a València és on més quilòmetres realitza una grua 
equivalent al llarg d’un any, 17.007 km i 17.128 km, respectivament, 
si bé és a Alacant on més kilòmetres realitza una grua equivalent en 
cada servei, de mitjana, 16,0 km per servei, quasi 2,6 vegades més 
kilòmetres que a Castelló. 

En principi això es pot explicar perquè a Alacant el depòsit principal 
es troba a 9 kilòmetres del centre de la ciutat, un fet que no sembla 
molt raonable en termes d’eficiència. 

4.3.1.3 Personal 

 Agents 

 S’ha sol·licitat als ajuntaments que facilitaren el nombre d’agents 
l’activitat dels quals estigués relacionada amb el servei de grua, 
distingint entre policies locals i agents de mobilitat, així com les 
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hores setmanals realitzades pel conjunt d’aquests, tal i com es 
recull en el quadre següent: 

Concepte 
Dades sobre agents 

València Alacant Elx Castellón 
Nombre policies locals en 
contacte amb el servei de 
grua 1.310 50 1 296 
Nombre d’agents de 
mobilitat 0 3 20 45 

Total nombre d’agents 1.310 53 21 341 
Total hores setmanals dels 
agents 742 1.232 840 514 

Quadre 30 

 Cal destacar el cas de Castelló, on no hi ha una adscripció directa 
d’agents al servei de grua i la dada facilitada correspon al total 
d’efectius del cos. No obstant això, l’Ajuntament ha facilitat la 
informació necessària per obtenir una xifra aproximada del nombre 
d’hores setmanals dedicades per aquests agents al servei de grua i 
s’estima que l’1% del temps dels dits efectius es dedica a la 
sol·licitud de treballs de retirada de vehicles. 

 Quant a l’Ajuntament de València, cal indicar que segons informa 
el servei de policia local, hi ha un grup prioritari per a aquesta 
funció de 10 policies aproximadament. A més, qualsevol policia 
operatiu, aproximadament 1.300 policies, pot requerir el servei de 
grua per a retirar vehicles. S’ha sol·licitat al dit servei que valore el 
temps que pot dedicar un policia local al servei de grua, estimant-se 
en un 0,85% del seu temps. Cal destacar que en l’Ajuntament de 
València no hi ha la figura de l’agent de mobilitat. 

 Encara que es tracte de termes absoluts, crida l’atenció que Castelló 
i València, que han facilitat el nombre d’hores dels agents d’acord 
amb un percentatge de participació, siguen els que menor nombre 
d’hores setmanals realitzen. 

En el cas d'Elx, els agents de mobilitat són els conductors de les 
grues i responsables, com agents de l'autoritat, dels enganxaments 
i dels arrossegaments, i no van acompanyats en la grua de cap 
empleat de l'empresa gestora. 

 Agents equivalents 

 En tot cas, igual com en el cas del nombre de grues, s’ha calculat el 
nombre d’agents equivalents, dividint el total d’hores setmanals 
que realitzen, tant policies locals com agents de mobilitat, entre 40 
hores, per homogeneïtzar el nombre d’agents entre els distints 
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ajuntaments, de manera que 40 hores setmanals equivaldrien a un 
agent, tal com s’aplega en el quadre següent: 

Concepte 
Nombre d'agents equivalents 

València Alacant Elx Castelló 

Nombre d'agents equivalents  19 31 21 13 

Quadre 31 

 És Alacant el municipi que disposa del major nombre d’agents 
equivalent en relació amb el servei de grua, 31 agents, seguit d’Elx, 
amb 21, València, amb 19, i Castelló, amb 13. 

 El nombre d’agents equivalents obtingut a València obeeix a un 
càlcul fet d’acord amb una estimació facilitada pel servei de policia, 
i la ràtio obtinguda no sembla coherent amb l’obtinguda en la resta 
d’ajuntaments, circumstància que dóna com a resultat que totes les 
ràtios calculades en les quals figure el nombre d’agents equivalents 
resulten distorsionades per a l’Ajuntament de València. 

 Personal de l’empresa 

 Igualment s’ha sol·licitat als ajuntaments que facilitassen el 
nombre de persones que treballen en l’empresa que gestiona el 
servei de grua, així com les hores setmanals realitzades pel conjunt 
d’aquestes, tal com es recull en el quadre següent: 

Concepte 
Dades sobre personal empresa 

València Alacant Elx Castelló 
Total nombre de persones de 
l’empresa 95 49 20 15 
Total hores setmanals del 
personal de l’empresa 0 1.862 640 416 

Quadre 32 

 València no ha facilitat la informació referent al nombre d’hores 
setmanals del personal de l’empresa. 

 Nombre de persones equivalents de l’empresa 

 Igual que com els agents, s’ha calculat el nombre de persones 
equivalents de l’empresa, dividint el total d’hores setmanals que 
realitza el personal de l’empresa entre 40 hores, per homogeneïtzar 
el nombre de persones de l’empresa entre els distints ajuntaments, 
motiu pel qual 40 hores setmanals equivaldrien a una persona, tal 
com es recull en el quadre següent: 
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Concepte 
Nombre de persones equivalents de 

l’empresa 
València Alacant Elx Castelló 

Nombre de persones 
equivalents de l’empresa - 47 16 10 

Quadre 33 

 Destaca l’elevat nombre de persones equivalents de l’empresa que 
treballen per a l’Ajuntament d’Alacant, 47 persones, enfront de les 
10 i 16 persones que treballen per als ajuntaments de Castelló i Elx, 
respectivament. 

A València no s’ha pogut calcular aquesta ràtio per la falta 
d’informació necessària per a fer-ho. 

Ràtios 

El quadre següent compara la informació relativa al nombre 
d’agents equivalents que corresponen a cada grua, així com la ràtio 
de vehicles del parc mòbil que li corresponen a cada agent 
equivalent. 

Concepte 
Dades sobre agents equivalents 

València Alacant Elx Castelló 
Nombre de vehicles del parc 
mòbil per agent equivalent 22.300 6.288 6.477 7.523 
Nombre d'agents equivalents 
per grua equivalent 0,6 1,0 2,3 3,3 

Quadre 34 

 S’ha calculat el nombre de vehicles del parc mòbil que li 
corresponen a cada agent equivalent i són similars les ràtios que se 
n’han obtingut: a Castelló, 7.523, a Elx, 6.477 i a Alacant, 6.288 
vehicles per agent. A València, pel motiu comentat adés, aquesta 
ràtio es dispara. 

També s’ha calculat la ràtio que determina el nombre d’agents 
equivalents per grua i s’observa que, mentre que a Alacant hi ha un 
agent equivalent per cada grua, a Elx hi ha 2,3 i 3,3 a Castelló. A 
València aquesta ràtio és de 0,6. 

D’altres qüestions 

A Castelló i Elx, en cada grua va un agent encarregat de supervisar 
les funcions d’enganxament i arrossegament, mentre que a Alacant 
i a València, no. 
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A cap dels quatre ajuntaments ha entrat en funcionament el servei 
telemàtic de grua, que és un nou sistema per a la immobilització o 
retirada de vehicles, que no precisa que es persone l’agent de 
policia local o agent de mobilitat. La denúncia la realitza sempre un 
agent de l’autoritat que comprova les fotografies trameses pel 
personal de la grua, i ordena o no l’arrossegament. L’autorització es 
realitza de manera telemàtica. 

4.3.2 És eficient el servei de grua en funció dels seus recursos materials? 

Nombre de serveis 

El quadre següent resumeix, en funció de les dades facilitades per cada 
ajuntament, el nombre de serveis totals que es van realitzar durant l’any 
2012. Per tipus de servei es diferencien: 

Concepte 
Nombre de serveis per tipus 

València Alacant      Elx Castelló 
Nombre de vehicles enganxats sense 
portar a judici 15.383  0  401  461  

Nombre de vehicles retirats als voltants 5.463  0  4.330  2.095  
Nombre de vehicles sense retirada a la 
base 20.846 27,7% 0 0,0% 4.731 29,8% 2.556 40,6% 

Nombre vehicles retirats a la base 49.115  20.658  9.908  3.452  
Nombre de vehicles retirats per 
símptomes d’abandonament 756  447  119  283  
Nombre de vehicles retirats per ordre 
judicial 34  9  73  0  

Nombre d’immobilitzacions  4.374  0  1.052  0  

Nombre de serveis amb retirada a base 54.279 72,3% 21.114 100,0% 11.152 70,2% 3.735 59,4% 

Nombre de serveis totals 75.125 100,0% 21.114 100,0% 15.883 100,0% 6.291 100,0% 

Quadre 35 
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Els gràfics següents mostren la distribució per tipus de serveis en cada 
ajuntament: 

 

 

Gràfic 6 

Cal indicar que Alacant no ha pogut subministrar la informació referent 
als serveis que no representen trasllat al depòsit ni les immobilitzacions, 
i Castelló no disposa de la informació referent al nombre 
d’immobilitzacions, ni la del nombre de vehicles retirats per ordre 
judicial. En el cas d’Alacant, la impossibilitat de subministrar la dita 
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informació, que es considera necessària per a controlar adequadament la 
gestió del servei, representa una deficiència significativa. 

Com que el quadre anterior es refereix a valors absoluts, i no resulta 
homogènia la comparació, s’ha volgut amb les ràtios següents valorar els 
serveis totals en funció del parc automobilístic i també de la població de 
cada municipi:  
 

Ràtio = 
Nom. de serveis totals 

X 100 
Parc automobilístic 

 

Ràtio = 
Nom. de serveis totals 

X 100 
Nom. d'habitants 

El quadre següent reflecteix les ràtios obtingudes per cada ajuntament: 

Concepte 
Ràtios 

València Alacant Elx Castelló 
Serveis realitzats per cada 
100 vehicles del parc mòbil 17,7 10,8 11,7 6,4 
Serveis realitzats per cada 
100 habitants 9,5 6,3 6,9 3,5 

Quadre 36 

El gràfic següent aplega la informació anterior: 
 

 

Gràfic 7 
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realitzen, tant en funció del nombre de vehicles com en funció del 
nombre d’habitants, seguit d’Elx, Alacant i Castelló, per aquest ordre. 

Tot seguit es recull una mitjana dels serveis que realitza cada dia el 
servei de grua distingint entre serveis totals i aquells que impliquen la 
retirada del vehicle a la base, per qualsevol causa, i que representen 
entrades en els depòsits.  
 

Concepte 
Mitjana serveis realitzats al dia 

València Alacant Elx Castelló 

Mitjana del nombre de serveis diaris totals 206 - 44 17 

Mitjana del nombre. de serveis diaris amb 
retirada a base (1) 149 58 31 10 

% dels serveis amb retirada a base sobre el 
total 72,3% - 70,2% 59,4% 

(1) Inclosos serveis de retirada per símptoma d'abandonament, per orde judicial i immobilitzacions 

Quadre 37 

A València es realitzen de mitjana 206 serveis de grua cada dia, seguit 
d’Elx, amb 44 i per últim Castelló, amb 17 serveis cada dia. D’aquests, els 
serveis amb retirada a la base representen el 72,3% dels serveis a 
València, el 70,2% a Elx, i el 59,4% a Castelló. Alacant no ha pogut donar 
informació referent al nombre de serveis sense retirada a la base. 

D’acord amb el quadre anterior podem calcular el percentatge d’ocupació 
que representen els vehicles retirats al depòsits durant un dia, sobre el 
total de les places que s’hi disposen, segons la ràtio: 

Ràtio = 
Mitjana del nombre de serveis diaris amb retirada a base 

Nombre de places totals 

El quadre següent aplega la informació anterior: 

Concepte 
% d’ocupació que representen els vehicles retirats en el dia  

València Alacant Elx Castelló 

% d’ocupació  2,7% 3,3% 2,7% 3,6% 

Quadre 38 

Aquesta ràtio s’ha calculat per a valorar si les dimensions dels depòsits 
són adequades al volum de retirada a la base que es fa en un dia, 
observant que en tots representen percentatges molt similars. 

Així mateix, cal tenir en compte que per a fer-ne el càlcul s’ha suposat 
que no hi ha hagut eixides del depòsit durant aquell dia. 

Cal assenyalar en aquest punt que es va sol·licitar en el qüestionari als 
quatre ajuntaments diversa informació relativa a les eixides i a la rotació 
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de places, i llevat d’Elx, la informació obtinguda no va resultar adequada 
per a fer-ne l’anàlisi, fet que denota una deficiència de control intern. 

Ràtios 

Com que Alacant no disposa d’informació sobre el nombre de serveis 
sense retirada a depòsits, en el càlcul de les ràtios d’aquest subapartat 
s’ha considerat com a nombre de serveis exclusivament els que 
representen retirada a la base, i així poder valorar més adequadament 
l’eficiència del servei. 

- Nombre de serveis, amb retirada a la base, realitzats per cada grua 
equivalent. 

 El quadre següent compara la ràtio dels serveis amb retirada a la 
base, realitzats per una grua equivalent al llarg d’un any, entre els 
quatre ajuntaments: 

Concepte 
Serveis per  grua equivalent 

València Alacant Elx Castelló 
Nombre de serveis, amb 
retirada a base, realitzats 
per cada grua equivalent 

1.751 704 1.239 934 

Quadre 39 

 El gràfic següent aplega la informació anterior  i la compara amb la 
mitjana dels quatre ajuntaments. 
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Les grues de València, amb una mitjana de 1.751, són les que més 
serveis amb retirada a la base realitzen per grua equivalent durant 
un any, enfront dels 704 serveis que realitza una grua equivalent a 
Alacant. Aquesta ràtio disminueix a Alacant, a causa de l’elevat 
nombre de grues equivalents de què disposa. 

Castelló i Elx presenten unes ràtios de 934 i 1.239 serveis realitzats a 
l’any per grua equivalent, respectivament. 

- Nombre de serveis, amb retirada a base, realitzats per cada agent 
equivalent. 

 El quadre següent resumeix el nombre de serveis amb retirada a la 
base, realitzat per cada agent equivalent: 

Concepte 
Serveis per agent equivalent 

València Alacant Elx Castelló 

Nombre de serveis, amb retirada a 
base, realitzats per agent equivalent 

2.857 681 531 287 

Quadre 40 

El gràfic següent recull la informació anterior i la compara amb la 
mitjana dels quatre ajuntaments: 
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 S’ha calculat el nombre de serveis que realitza de mitjana durant 
un any cada agent equivalent i se n’ha obtingut que a Alacant cada 
agent equivalent realitza 681 serveis cada any, 531 a Elx i 287 a 
Castelló. En el cas d’Alacant, el fet que a més dispose del major 
nombre d’agents equivalents referma la ràtio obtinguda. 

 A València, novament la ràtio obtinguda s’allunya de la mitjana 
dels altres tres ajuntaments, perquè, com s’ha indicat 
anteriorment, la dada obtinguda sobre el nombre d’agents 
equivalents no sembla raonable. 

- Nombre de serveis, amb retirada a la base, realitzats per cada 
persona equivalent de l’empresa. 

 El quadre següent resumeix el nombre de serveis amb retirada a la 
base, realitzat per cada persona equivalent de l’empresa que 
gestiona el servei de grua: 

Concepte 
Serveis per persona equivalent de l’empresa 

València Alacant Elx Castelló 
Nombre de serveis, amb retirada a 
la base, realitzats per persona 
equivalent de l’empresa  

- 449 697 374 

Quadre 41 

 El gràfic següent recull la informació anterior i la compara amb la 
mitjana dels quatre ajuntaments: 
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 S’ha calculat el nombre de serveis que realitza de mitjana durant 
un any cada persona que treballa en l’empresa encarregada de 
gestionar el servei, i s’ha obtingut que a Elx cada persona de 
l’empresa intervé en la realització de 697 serveis cada any, 449 a 
Alacant i 374 a Castelló. Cal assenyalar que a València no s’ha pogut 
obtenir el nombre de persones equivalents i per tant calcular 
aquesta ràtio. 

D’altres aspectes 

Segons l’article 85.3 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a 
Motor i Seguretat Vial, s’ha de comunicar a l’interessat la retirada del 
vehicle abans de les 24 hores si aquesta s’ha produït a través de la 
Direcció Electrònica Vial, si bé això solament es produeix, segons ens 
indiquen, en l’Ajuntament d’Elx. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Elx 
indica que, quan es retira el vehicle es col·loca un adhesiu informatiu, 
per tal que l’interessat ho sàpiga i es puga posar en contacte telefònic 
amb el personal del depòsit municipal o de la policia local, que 
l’informaran sobre la localització del vehicle. 

4.3.3 La qualitat del servei és acceptable? 

4.3.3.1 Control de l’Ajuntament 

 En el qüestionari es va preguntar als quatre ajuntaments si 
s’avaluava la quantitat, qualitat i cost del servei mitjançant 
indicadors i la resposta va ser negativa en tots. No obstant això, cal 
tenir en compte el que s’indica en l’apartat 4.1.5, referent a 
l’Ajuntament d’Elx, on s’indica que aquest va incloure indicadors 
referents al servei de grua en el Compte General de 2013, fet que 
complia amb l’obligació d’incloure els indicadors de gestió en la 
memòria tal com indica la ICAL. 

 Els ajuntaments d’Alacant i València indiquen que tenen establits 
protocols d’actuació que garanteixen la qualitat del servei, mentre 
que Castelló i Elx assenyalen que no en tenen. 

 Segons s’indica en els qüestionaris dels tres ajuntaments amb 
contracte, es comprova que els serveis facturats per l’empresa 
concessionària coincideixen amb els que s’han prestat 
efectivament, si bé a Alacant no es deixa constància de les 
comprovacions o controls realitzats, mentre que a Castelló i 
València ens indiquen que sí que ho fan. En aquest punt cal 
observar que a Alacant no s’ha pogut verificar aquesta afirmació 
perquè les factures no detallen el nombre de serveis realitzats 
mensualment i que a Castelló el nombre de serveis facilitat no 
coincidia amb el que figurava en les factures. 
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 Segons s’indica en els qüestionaris d’Alacant, Castelló i València, 
els plecs de condicions tenen establit algun tipus de control de la 
prestació del servei de grua, circumstància que ha sigut verificada 
per aquesta Sindicatura amb la documentació contractual revisada. 

 En el quadre següent es resumeix, d’acord amb la informació que 
han facilitat els qüestionaris, el nombre de persones que 
l’Ajuntament dedica a actuacions de control en la prestació del 
servei de grua, així com el tipus de dedicació, parcial o total, que 
destina a la dita tasca: 

Concepte 
Despeses servei de grua 2012 

València Alacant Elx Castelló 

Nombre de places 5 1 1 2 

Tipus de dedicació Parcial Parcial Parcial Parcial 

Quadre 42 

4.3.3.2 Cobertura adequada del risc que implica la prestació del servei 

 S’ha sol·licitat a cada ajuntament que facilités les pòlisses 
d’assegurança per les instal·lacions de la concessió i per 
responsabilitat civil, així com l’última prima pagada dels riscos 
assegurats. 

 Els quadres següents resumeixen les dades més significatives 
d’ambdues pòlisses per a cada ajuntament: 

Concepte 
Pòlissa de les instal·lacions de la concessió 

València Alacant Elx Castelló 

Data No facilitat 15/01/2013 30/09/2013 01/07/2014 

Import prima 7.631 52.925 2.493 5.733 

Període cobertura 
No facilitat 31/12/2011 a 

31/12/2012 
01/10/2013 a 
31/12/2014 

23/07/2014 a 
23/07/2015 

S’aporta pòlissa No Sí Sí Sí 
S’aporta prima 
pagada No Sí Sí Sí 

Quadre 43 
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Concepte 
Pòlissa de responsabilitat civil 

València Alacant Elx Castelló 

Data No facilitat 15/01/2013 01/01/2014 16/07/2014 

Import prima 59.546 52.925 1.853 1.676 
Període 
cobertura 

No facilitat 31/12/2011 a 
31/12/2012 

01/01/2014 a 
01/01/2015 

17/07/2014 a 
17/07/2015 

S’aporta 
pòlissa No Sí Sí Sí 
S’aporta prima 
pagada No Sí Sí Sí 

Quadre 44 

 La pòlissa de responsabilitat civil cobreix els riscos derivats de la 
retirada de vehicles de la via pública i el trasllat al depòsit, i 
garanteix el pagament de les indemnitzacions que puguen resultar 
pels danys personals, materials i els seus perjudicis, que tinguen el 
seu origen en l’explotació del servei. 

 Alacant disposa d’una única pòlissa de responsabilitat civil general, 
que cobreix ambdós conceptes. S’ha revisat la pòlissa i s’ha 
comprovat que inclou la cobertura de les instal·lacions. 

 Elx ha aconseguit rebaixar les seues primes, incloent-hi 
determinades franquícies en els riscos assegurats. 

 L’única informació facilitada per València correspon a l’import de 
les primes pagades, si bé no s’aporten els rebuts corresponents a 
aquestes ni les pòlisses. 

4.3.3.3 Facilitats per al pagament de taxes  

 El quadre següent resumeix les distintes formes de pagament que 
té habilitades cada ajuntament per al cobrament de la taxa per 
retirada de vehicles: 

Concepte 
Formes de pagament habilitades 

València Alacant Elx Castelló 

En metàl·lic en les dependències Sí Sí Sí Sí 

A través de targeta de crèdit Sí Sí Sí Sí 

En ruta Sí Sí Sí Sí 

En entitats bancàries No No No No 

En caixer automàtic No Sí No No 

Quadre 45 

 Tots els ajuntaments permeten pagar les taxes per retirada de 
vehicles de la via pública en metàl·lic i targeta de crèdit, en el 
moment de recollir el vehicle del depòsit i també en ruta, quan un 
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vehicle ha sigut enganxat però el conductor arriba abans que  la 
grua s’emporte el vehicle al depòsit. 

 L’Ajuntament d’Alacant també té habilitat el pagament mitjançant 
caixer automàtic. 

4.3.3.4 Regulació reglamentària del servei 

 S’ha preguntat als quatre ajuntaments si disposen d’un reglament 
del servei de grues i la resposta ha sigut afirmativa en els 
ajuntaments d’Alacant, Castelló i Elx. València no ha facilitat 
informació sobre aquesta qüestió. 

 En el cas d’Elx s’ha comprovat que no hi ha un reglament com a tal 
del servei. No obstant això, disposa d’una ordenança aprovada per 
l’Ajuntament que regula el funcionament del servei. L’objecte 
d’aquesta ordenança és establir les condicions tècniques i 
econòmiques de funcionament del servei de retirada i trasllat al 
depòsit de vehicles, i de les relacions entre els òrgans municipals i 
l’empresa municipal, encarregada de prestar el servei esmentat. A 
més, l’Ajuntament disposa de l’ordenança fiscal que estableix la 
taxa per la prestació del servei de recollida de vehicles de la via 
pública. 

4.4 Objectiu 4: Costos i ingressos derivats de la prestació del servei de grua 
(per als quatre ajuntaments, tipus 1) 

En aquest apartat  es tracta de donar resposta a la pregunta que planteja 
el quart objectiu: Els costos i ingressos derivats de la prestació del servei 
de grua son homogenis i raonables? 

Per donar resposta a aquest objectiu s’ha dividit el treball en els cinc 
subobjectius següents: 

4.4.1 Els ingressos obtinguts pel servei de grua són uniformes en els distints 
ajuntaments? 

4.4.1.1 Desglossament extracomptable dels ingressos 

 En el qüestionari es va preguntar als quatre ajuntaments si podien 
detallar els ingressos per la taxa de retirada de vehicles, 
diferenciant-los per tipus de servei. Tan sols l’Ajuntament d’Elx ha 
contestat afirmativament a aquesta resposta, i ha aportat el dit 
desglossament, tal i com s’aplega en el quadre següent, en euros: 
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Concepte 
Desglossament d'ingressos per tipus de servei 

València Alacant Elx Castelló 

Immobilitzacions   81.842  
Serveis d'enganxament sense trasllat a 
depòsit   27.652  

Serveis de vehicles retirats als voltants   0  

Serveis de vehicles retirats a la base   596.405  
Serveis de vehicles retirats per símptomes 
d'abandonament   3.674  
Serveis de vehicles retirats per ordre 
judicial   3.323  

Total 5.386.695 1.725.340 712.896 447.757 

Quadre 46 

 La impossibilitat de subministrar el dit desglossament per la resta 
d’ajuntaments representa una deficiència d’informació que es 
considera necessària per a fer un control adequat de la gestió del 
servei. 

 És per això que no s’ha pogut realitzar aquesta comparació per 
tipus de servei. 

 Segons la informació facilitada, en cap dels quatre ajuntaments es 
cobra la taxa per la retirada de vehicles pel voltant. 

4.4.1.2 Ingressos extraordinaris 

 D’altra banda, s’han sol·licitat als ajuntaments que facilitassen 
l’import dels ingressos extraordinaris originats per la gestió del 
servei de grua, com ara l’alienació dels vehicles abandonats, així 
com el tractament que se’ls dóna, segons es resumeix en el quadre 
següent en euros:  

Concepte 
Ingressos extraordinaris 

València Alacant Elx Castelló 

Import ingressos extraordinaris 289.525 71.060 75.252 33.555 
Total ingressos grua (inclosos ingressos 
extraordinaris)  5.676.220 1.796.400 788.148 481.312 
% d'ingressos extraordinaris sobre el 
total ingressos de grua 5,1% 4,0% 9,5% 7,0% 

Quin tractament se'ls dóna a aquests 
ingressos? Major ingrés Major ingrés Menor despesa Major ingrés 
L'empresa concessionària és la 
beneficiària d'aquests ingressos No No No No 

Quadre 47 
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 Elx és l’únic ajuntament que considera els ingressos extraordinaris 
com una despesa menor i també és l’ajuntament en què aquesta 
mena d’ingressos representa el percentatge més elevat sobre el 
total dels ingressos, un 9,5%. 

 Segons la informació facilitada pels ajuntaments, en cap cas la 
concessionària és la beneficiària d’aquests ingressos. 

4.4.1.3 Ingressos mitjans 

 S’han calculat les següents ràtios d’ingressos, sense incloure-hi els 
ingressos extraordinaris, per poder establir comparacions entre els 
distints ajuntaments. 

 Ingressos per servei 

 La ràtio següent calcula l’ingrés mitjà que reporta a l’Ajuntament la 
realització d’un servei de grua, tant sense incloure com incloent-hi 
els ingressos extraordinaris, tal com reflecteix el quadre següent, en 
euros: 

 

Concepte 
Ingressos per servei 

València Alacant Elx Castelló 

Sense ingressos extraordinaris 72 82 45 71 

Amb ingressos extraordinaris 76 85 50 77 

Quadre 48 

 Sense tenir en compte els ingressos extraordinaris, Alacant és 
l’Ajuntament que majors ingressos obté per cada servei que 
realitza, 82 euros per servei, seguit de València i Castelló, amb uns 
ingressos per servei de 72 i 71 euros, respectivament. La ràtio per 
servei obtinguda a Alacant és la més elevada a causa també que 
aquest Ajuntament no ha facilitat la dada sobre el nombre de 
serveis realitzats sense retirada a la base i per això presenta un 
denominador inferior al que pertocaria. Elx, amb 45 euros, és el que 
menys ingressos obté per servei, segurament perquè la seua tarifa 
de retirada és de les més reduïdes dels quatre ajuntament, i perquè, 
tal com s’indica en l’apartat 4.4.3.3, es realitzen un nombre molt 
elevat d’arrossegaments que no es cobren als usuaris, per estar 
fonamentats en activitats que s’organitzen a la ciutat i impliquen 
desallotjar les vies públiques de vehicles (activitats esportives i 
d’altre tipus d’actes). 
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 Ingressos per depòsit 

 La ràtio següent calcula l’ingrés mitjà que obté l’Ajuntament per  
realitzar el servei de grua pels depòsits, mesurat tant per cada m2 
com per cada plaça, tal com reflecteix el quadre següent, en euros: 

Concepte 
Ingressos per depòsit 

València Alacant Elx Castelló 

Per m2 104 38 51 57 

Per plaça 994 989 619 1.611 

Quadre 49 

 Els ingressos obtinguts per cada m2 dels depòsits oscil·len entre els 
38 euros/m2 d’Alacant i els 104 euros/m2 de València. Els obtinguts a 
Castelló i Elx són molt similars, 57 i 51 euros per m2, 

respectivament. 

 Per la seua banda, els ingressos que s’obtenen per cada plaça dels 
depòsits oscil·len entre els 619 euros d’Elx i els 1.611 euros de 
Castelló. Alacant i València obtenen uns ingressos per plaça molt 
similars, 989 i 994 per plaça, respectivament. 

Ingressos per grua equivalent 

 La ràtio següent calcula l’ingrés mitjà que reporta a l’Ajuntament la 
realització del servei de grua per cada grua equivalent que té el 
municipi, segons el quadre següent, en euros: 

Ingressos per grua equivalent 

València Alacant Elx Castelló 

173.764 57.511 79.211 111.939 

Quadre 50 

 És València l’Ajuntament que genera més ingressos por grua 
equivalent, 173.764 euros, seguit de Castelló amb 111.939 euros, Elx, 
amb 79.211 euros i Alacant, amb 57.511 euros d’ingrés per grua 
equivalent. 

 Ingrés per agent equivalent 

 La ràtio següent calcula l’ingrés mitjà anual que reporta a 
l’Ajuntament la realització del servei de grua per cada agent 
equivalent relacionat amb el servei, segons el quadre següent, en 
euros: 
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Ingressos per agent equivalent 

València Alacant Elx Castelló 

283.510 55.656 33.947 34.443 

Quadre 51 

 Cada agent equivalent d’Alacant genera uns ingressos pel servei de 
grua de 55.656 euros, mentre que a Castelló i Elx s’obtenen uns 
ingressos per agent equivalent molt semblants, de 34.443 i 33.947 
euros, respectivament. A València, la ràtio obtinguda no és 
comparable a la resta d’Ajuntaments, pels motius explicats en 
l’apartat 4.3.1.3. 

4.4.2 Les tarifes pel servei de grua són similars a les dels ajuntaments 
d’altres comunitats autònomes? 

Per cadascun dels ajuntaments de la mostra s’han seleccionat dues 
capitals de província dins del territori nacional, amb una població similar 
a la de l’Ajuntament auditat. 

Per cadascuna d’aquestes s’ha obtingut l’ordenança municipal amb les 
tarifes vigents en l’any 2012 per al servei de grua. 

Atesa la gran varietat de tarifes establides en l’ordenança de cada 
municipi, i per intentar comparar si la taxa que cobra cada ajuntament 
als seus ciutadans pel servei de grua és homogènia amb els ajuntaments 
d’altres comunitats autònomes, s’ha elegit la tarifa aplicable al cotxe més 
venut en l’any 2012, que tenia una tara de 1.310 kg, distingint entre els 
serveis d’enganxament i d’enganxament amb trasllat a la base. 

El quadre següent compara, en euros, ambdues tarifes dels 4 
ajuntaments amb les tarifes de les dues ciutats homogènies elegides per 
a cadascun. 

Concepte 

Tarifes aplicables a un vehicle amb una tara de 1.310 kg 

València Sevilla Saragossa Bilbao Alacant Còrdova Elx Oviedo 
Santa Cruz 
de Tenerife Zamora Castelló Burgos 

Enganxament 
sense portar al 
depòsit: 38 50 88 47 50 55 65 41 35 15 60 30 
Enganxament 
portant al depòsit: 146 99 176 100 100 111 65 82 69 30 112 60 
Diferència 
percentual entre 
ambdues tarifes 284,2% 98,0% 100,0% 112,8% 100,0% 101,8% 0,0% 100,0% 97,1% 100,0% 86,7% 100,0% 

Quadre 52 

El gràfic següent resumeix la informació anterior per grups homogenis 
de població: 
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Gràfic 11 

Del quadre i gràfic anteriors destaquen els aspectes següents: 

- El grup de València, que s’ha comparat amb Sevilla i Saragossa, 
presenta unes tarifes bastant dispars; Saragossa és la ciutat on es 
cobren les taxes més elevades. València aplica la tarifa més reduïda 
del grup per als enganxaments sense portar a depòsit, i una tarifa 
intermèdia per als enganxaments amb retirada a la base. 

- El grup d’Alacant, que s’ha comparat amb Bilbao i Còrdova, també 
presenta unes tarifes bastant similars per a les tres ciutats, si bé és 
Bilbao la que les té més reduïdes i Còrdova, les més elevades, 
mentre que Alacant aplica tarifes intermèdies entre les dues. 

- El grup d’Elx, que s’ha comparar amb Oviedo i Santa Cruz de 
Tenerife, també presenta unes tarifes bastant similars per a les tres 
ciutats, si bé en el servei d’enganxament Santa Cruz de Tenerife té 
la més reduïda i Elx la més elevada. Per a la tarifa d’enganxament 
portant al depòsit, Elx té la més reduïda i Oviedo la més elevada. 

- Finalment, el grup de Castelló que s’ha comparat amb Zamora i 
Burgos presenta unes tarifes bastant dispars per a les tres ciutats. 
Zamora presenta les tarifes més reduïdes de les tres. Per la seua 
banda Burgos, encara que aplica unes tarifes que són el doble de les 
de Zamora, són la meitat que les tarifes que s’apliquen a Castelló, 
de manera que Castelló és el municipi del grup on les tarifes 
aplicades són més elevades. 
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- Globalment, les tarifes del servei d’enganxament oscil·len entre els 
15 euros de Zamora i els 88 euros que costa el mateix servei a 
Saragossa, és a dir, un 486,7% més car. 

- Per la seua banda les tarifes per enganxament amb retirada al 
depòsit oscil·len entre els 30 euros de Zamora i els 176 euros de 
Saragossa, és a dir, un 487,7% més car. En aquests tipus de servei es 
reprodueix exactament el mateix patró que en el servei anterior; 
Zamora presenta les tarifes més baixes i Zaragoza les més elevades, 
i la diferència percentual entre ambdues és idèntica per als dos 
serveis. 

4.4.3 Els costos són homogenis en els distints ajuntaments? 

4.4.3.1 Import de les despeses 

 El quadre següent resumeix l’import de despeses pel servei de grua 
corresponent a cada ajuntament calculats d’acord amb el que s’ha 
exposat en l’apartat 3.4, en euros. 

 
Despeses servei de grua 2012 

València Alacant Elx Castelló 

7.559.731 2.469.051  1.131.481 516.164 

Quadre 53 

 Perquè la comparació de les despeses pogués resultat homogènia 
entre els distints ajuntaments, i vist que la despesa està en funció 
de diversos components, s’han calculat una sèrie de costos mitjans. 

4.4.3.2 Costos mitjans 

 Cost per servei 

 La ràtio següent calcula el cost mitjà que representa per a 
l’Ajuntament realitzar un servei de grua, tal i com reflecteix el 
quadre següent, en euros: 

Cost per servei 
València Alacant Elx Castelló 

101 117 71 82 

Quadre 54  

 Del quadre anterior es desprén que a Alacant realitzar un servei de 
grua representa una despesa mitjana de 117 euros enfront dels 71 
euros que li costa realitzar el mateix tipus de servei a l’Ajuntament 
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d’Elx. Els ajuntaments de València i Castelló reflecteixen uns costos 
mitjans de 101 i 82 euros per servei, respectivament. Igual com en 
l’apartat d’ingressos, la ràtio d’Alacant s’eleva, ja que no pot 
incloure en el càlcul el nombre de serveis sense retirada a la base. 

 Cost per depòsit 

 La ràtio següent calcula el cost mitjà que representa per a 
l’Ajuntament cada m2 dels depòsits, així com cada plaça en 
aquestes instal·lacions, segons el quadre següent: 

Concepte 
Cost per depòsit 

València Alacant Elx Castelló 

Per m2  146 54 82 66 

Per plaça 1.395 1.416 983 1.857 

Quadre 55 

 Si es calcula el cost mitjà dels depòsits d’acord amb els m2 
d’aquests, és a València on es produeix el cost més elevat, 146 
euros, enfront dels 54 euros per m2 que es donen a Alacant. Castelló 
i Elx presenten uns costos de 66 i 82 euros, respectivament. 

  Si es calcula el cost dels depòsits d’acord amb el nombre de places 
és a Castelló on s’obté el cost per plaça més elevat, 1.857 euros, 
mentre que Alacant presenta uns costos per plaça de 1.416 euros i 
València de 1.395. A Elx el cost de cada plaça dels depòsits és de 983 
euros. 

 Cost per grua equivalent 

 La ràtio següent calcula el cost mitjà que representa per a 
l’Ajuntament realitzar el servei de grua per cada grua equivalent 
que té el municipi, segons el quadre següent: 

Cost per grua equivalent 
València Alacant Elx Castelló 

243.862  82.302  125.720 129.041 

Quadre 56 

 A la vista del quadre anterior destaca el cost tan elevat que s’obté a 
València per cada grua equivalent, 243.862 euros. Encara que molt 
inferiors al de València, també a Elx i Castelló els costos per grua 
equivalent són elevats, 125.720 i 129.041 euros, respectivament. 
Alacant presenta un cost de 82.302 euros, per grua equivalent, el 
més baix dels quatre ajuntaments. 
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 Cost per agent equivalent 

 La ràtio següent calcula el cost mitjà que representa per a 
l’Ajuntament realitzar el servei de grua per cada agent equivalent 
que té el municipi, segons el quadre següent: 

Cost per agent equivalent 

València Alacant Elx Castelló 

397.881  79.647  53.880 39.705 

Quadre 57 

 El cost del servei de grua per agent equivalent més reduït es 
produeix a Castelló, 39.705 euros. La mateixa ràtio calculada a Elx és 
de 53.880 euros i aquesta pràcticament es duplica a Alacant, on 
s’obté un cost per agent equivalent de 79.647 euros. La ràtio 
obtinguda a València no és comparable a la resta d’ajuntaments, 
pels motius exposats anteriorment. 

4.4.3.3 Cost dels serveis dels quals no es cobra taxa 

 Així mateix, es va sol·licitar un desglossament de les despeses, 
entre despeses corresponents a serveis que es recuperen a través de 
la taxa i despeses que no es recuperen. En concret els serveis pels 
quals no es cobra taxa són les retirades als voltants, les retirades 
per símptomes d’abandó i les retirades per ordre judicial. Tan sols a 
Castelló i Elx han facilitat aquesta informació, segons que es 
desprén del quadre següent: 

Concepte 
Desglossament despeses servei de grua 2012 

València Alacant Elx Castelló 
Despeses corresponents a serveis que 
es recuperen a través de la taxa - - 685.550 476.392 
Despeses corresponents a serveis que 
no es recuperen a través de la taxa - - 445.930 39.772 
% dels serveis que no es recuperen a 
través de la taxa sobre de les despeses 
totals del servei de grua - - 39,4% 7,7% 

Quadre 58 

 Destaca que a Elx els serveis que no es recuperen a través de la taxa 
representen un 39,4% sobre les despeses totals del servei de grua, 
percentatge bastant representatiu. 

 A Castelló els ingressos obtinguts pel servei de grua ascendeixen a 
447.757 euros, que resulta ser un import molt semblant a les 
despeses corresponents a serveis que es recuperen a través de la 
taxa. Per aquesta raó la totalitat dels serveis de grua que realitza 
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l'Ajuntament pels quals no cobra taxa, són finançats per altres 
ingressos de l'ajuntament i no per les taxes d'aquest servei. 

 Aquesta anàlisi no ha pogut realitzar-se per als ajuntaments 
d'Alacant i València al no existir aquesta informació, la qual es 
considera necessària per a poder gestionar adequadament el servei. 

4.4.4 El finançament del servei és prou per a cobrir el seu cost? 

4.4.4.1 Autofinançament per taxes pròpies 

 Resultat de l'exercici del servei de grua 

 Aquest indicador calcula la diferència entre els ingressos obtinguts 
pel cobrament de taxes del servei de grua i les despeses 
ocasionades per la prestació del dit servei. 

 El quadre següent resumeix la ràtio anterior calculada para 
cadascun dels ajuntaments de la mostra, incloent-hi i sense 
incloure els ingressos extraordinaris: 

 

Concepte 
Resultat de l'exercici del servei de grua 

València Alacant Elx Castelló 

Sense ingressos extraordinaris (2.173.036) (743.711) (418.585) (68.407) 

Amb ingressos extraordinaris (1.883.511) (672.651) (343.333) (34.852) 

Quadre 59 

 El resultat de l'exercici per la prestació del servei de grua és 
deficitari en tots els ajuntaments, fins i tot considerant els resultats 
extraordinaris. Si no es tenen en compte els ingressos 
extraordinaris, València presenta un resultat negatiu de 2.173.036 
euros, seguit d'Alacant i Elx, amb unes pèrdues de 743.711 i 418.584 
euros, respectivament, mentre que a Castelló aquestes xifres ja es 
redueixen a unes pèrdues de 68.407 euros. 

 Percentatge d'autofinançament per taxes del servei de grua 

 Aquesta ràtio reflecteix en quin percentatge financen els ingressos 
obtinguts pel cobrament de taxes del servei de grua, les despeses 
ocasionades per la prestació del dit servei: 

 

Ràtio = 
DRN totals per la taxa de grua 

Despeses servei grua 
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 El quadre següent resumeix la ràtio anterior calculada para 
cadascun dels ajuntaments de la mostra: 

Concepte % d'autofinançament per taxes  del  servei de grua 
València Alacant Elx Castelló 

Sense ingressos extraordinaris 71,3% 69,9% 63,0% 86,7% 

Amb ingressos extraordinaris 75,1% 72,8% 69,7% 93,2% 

Quadre 60 

 Castelló finança el 86,7%  del servei, mentre que a Alacant i 
València es finança el 69,9% i el 71,3% de les seues despeses, 
respectivament. A Elx el finançament de les despeses és del 63,0%. 

 Aquests percentatges s'eleven lleugerament si s'hi inclouen els 
ingressos extraordinaris, però en cap cas s'arriba a finançar el 
servei. 

4.4.4.2 Resultat de cada servei 

 Aquest indicador aplega la diferència entre les ràtios “Ingressos per 
servei” i “Cost per servei”. 

 El quadre següent aplega, en euros, per a cada ajuntament el 
resultat d'un servei, diferenciant entre el que es produeix incloent 
els ingressos extraordinaris i el que no: 

Concepte Resultat de cada servei 
València Alacant Elx Castelló 

Sense ingressos extraordinaris (29) (35) (26) (11) 

Amb ingressos extraordinaris (25) (32) (21) (5) 

Quadre 61 

 El gràfic següent resumeix la informació del quadre anterior: 
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Gràfic 12 

 A la vista del quadre anterior es conclou que cada vegada que es 
realitza un servei de grua, de mitjana, l’Ajuntament d’Alacant perd 
35 euros. Aquest resultat negatiu per servei és de 29 euros a 
València i de 26 a Elx. A Castelló s’obté un resultat negatiu d’11 
euros per servei. 

 Aquests resultats per servei milloren sensiblement si en el càlcul es 
tenen en compte els ingressos extraordinaris que genera el servei 
de grua, però tots continuen sent negatius. 

4.4.4.3 Resultat per depòsit 

 Aquest indicador aplega la diferència entre les ràtios “Ingressos per 
depòsit” i “Cost per depòsit”. 

 El quadre següent recull, en euros, per a cada ajuntament el resultat 
dels depòsits, diferenciant-lo entre l’obtingut per m2 i l’obtingut per 
plaça: 

Concepte 
Resultat per depòsit 

València Alacant Elx Castelló 

Per m2 (42) (16) (31) (9) 

Per plaça (401) (427) (364) (246) 

Quadre 62 

 El gràfic següent resumeix la informació del quadre anterior: 
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Gràfic 13 

 El millor resultat per depòsit s’obté a Castelló, tant per m2 com per 
plaça, ja que s’obté un resultat negatiu de 9 i 246 euros, 
respectivament. 

 A Alacant i València és on pitjors resultats s’obtenen, amb unes 
pèrdues de 42 euros per m2 a València i de 427 euros per plaça a 
Alacant. 

4.4.4.4. Resultat per grua equivalent 

 Aquesta ràtio recull la diferència entre les ràtios “Ingressos per 
grua equivalent” i “Cost per grua equivalent”. 

 El següent quadre recull, en euros, per a cada ajuntament el 
resultat de cada grua equivalent: 

 El quadre següent aplega, en euros, per a cada Ajuntament, el 
resultat de cada grua equivalent: 

Resultat per grua equivalent 

València Alacant Elx Castelló 

(70.098) (24.791) (46.509) (17.102) 

Quadre 63 

 El gràfic següent resumeix la informació del quadre anterior: 
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Gràfic 14 

 El millor resultat per grua equivalent s’obté a Castelló, on la 
diferència entre els ingressos i les despeses dels serveis de grua 
amb retirada a base, per cada grua equivalent, dóna una pèrdua de 
17.102 euros. 

 La resta d’ajuntaments també presenten resultats negatius; el pitjor 
que s’ha obtingut és el de València, amb 70.098 euros, després el 
d’Elx, amb 46.509 euros, i el d’Alacant, amb un resultat negatiu de 
24.791 euros per cada grua equivalent. 

4.4.4.5 Resultat per agent equivalent 

 Aquest indicador aplega la diferència entre les ràtios “Ingressos per 
agent equivalent” i “Cost per agent equivalent”. 

 El quadre següent aplega, en euros, per a cada ajuntament, el 
resultat de cada agent equivalent: 

Resultat per agent equivalent 

València Alacant Elx Castelló 

(114.371) (23.991) (19.933) (5.262) 

Quadre 64 

 El gràfic següent resumeix la informació del quadre anterior: 
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Gràfic 15 

 En aquesta ràtio torna a ser Castelló la que obté millor resultat, ja 
que la gestió del servei de grua per cada agent equivalent 
representa una pèrdua de 5.262 euros per a l’Ajuntament. 

 En la resta d’ajuntaments s’obtenen uns resultats negatius per cada 
agent equivalent de 23.991 euros a Alacant i de 19.933 euros a Elx. El 
resultat obtingut a València és el pitjor amb diferència, si bé cal 
tenir en compte que, encara que el nombre d’agents equivalents 
utilitzat no és correcte, s’ha usat tant per a ingressos com per a 
despeses. 

4.4.4.6 Els ingressos obtinguts s’ajusten a l’ordenança, en concret al seu 
informe econòmic? 

 En aquest apartat es pretén comprovar si els ingressos obtinguts 
s’ajusten a l’ordenança, i en concret al seu informe econòmic. 

 Tal com s’indica en l’apartat 4.1.2 d’aquest Informe, l’informe de la 
Intervenció per a l’ordenança de 2012 indica que Elx no ha realitzat 
l’informe econòmic i financer que indica l’article 25 del TRLRHL, per 
considerar que aquest no era necessari. 

 S’ha aportat, però, un informe de costos del servei que es va 
realitzar per a l’ordenança fiscal de l’any 2000 i es refereix a un 
document denominat “Pressupost del Servei de Grua any 2000”, de 
data de 4 d’octubre de 1999 i signat pel director-gerent de l’empresa 
municipal encarregada de la gestió del servei. 

-114.371

-23.991
-19.933

-5.262

-140.000

-120.000

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

Valencia Alacant Elx Castellón

Resultat per agent equivalent

Resultado por agente equivalente

València Alacant Elx Castelló 

Resultat per agent equivalent 



Auditoria operativa sobre el servei de grua en els ajuntaments amb població superior a 
50.000 habitants 

80 

 Per calcular el cost del servei, Elx considera a més de les despeses 
de l’empresa municipal encarregada de gestionar-lo, el cost de la 
policia local que treballa per al servei de grua. 

 Segons aquest criteri, que és el que aplega l’informe esmentat, el 
cost del servei no es cobreix íntegrament per la recaptació de les 
tarifes i, com que des de llavors totes les modificacions s’han 
efectuat en funció de l’IPC, no han considerat necessari tornar a 
realitzar un altre informe. 

 Si bé el criteri previst en el dit informe quant a la consideració de 
despeses sembla raonable, sí que es considera necessari, per a 
establir o modificar la taxa, elaborar un informe tecnicoeconòmic 
que pose de manifest la previsible cobertura del cost del servei, 
segons s’indica en l’article 25 del TRLRHL. 

4.4.5 Quin és el grau d’execució pressupostària del servei de grua? 

4.4.5.1 Del pressupost de despeses 

 Amb aquesta ràtio es valora el grau d’execució pressupostària de les 
despeses pressupostades per al servei de grua: 

Ràtio = 
Despeses servei de grua 

Crèdits definitius de despeses del servei de grua 
 
El següent quadre resumeix les ràtios obtingudes: 

Grau d'execució pressupostària en despeses 

València Alacant Elx Castelló 

137,4% 86,4% 147,5% 79,4% 

Quadre 65 

 Cal indicar que per calcular aquesta ràtio s’ha pres com a 
numerador, en lloc de les obligacions reconegudes netes del servei 
de grua que figuren en la liquidació del pressupost, les despeses 
reals estimades per aquesta Sindicatura, aplegades en el quadre 53 i 
calculades tal com s’indica en l’apartat 3.4. 

 Com es pot observar en el quadre anterior, a València les despeses 
reals del servei de grua superen en un 37,4% els crèdits definitius, i 
en el cas d’Elx les despeses superen els crèdits definitius en un 
47,5% Castelló és l’Ajuntament que presenta el percentatge 
d’execució més reduït, un 79,4%, i a Alacant aquest arriba al 86,4%. 
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4.4.5.2 Del pressupost d’ingressos 

 Amb aquesta ràtio es valora el grau d’execució pressupostària dels 
ingressos pressupostats per al servei de grua: 

Ràtio = 
DRN totals per la taxa de grua 

Previsió definitiva d'ingressos del servei de grua 
 
El quadre següent resumeix les ràtios obtingudes: 

Grau d'execució pressupostària en ingressos 

València Alacant Elx Castelló 

88,8% 74,7% 79,4% 89,6% 

Quadre 66 

Com pot observar-se en el quadre anterior en cap dels quatre 
ajuntaments els ingressos reals del servei de grua superen els 
ingressos pressupostats. Els percentatges d'execució obtinguts 
oscil·len entre el 74,7% de l'Ajuntament d'Alacant i el 89,6% de 
l'Ajuntament de Castelló. 

5. RECOMANACIONS 

Sense perjudici de les recomanacions que s’indiquen en l’Informe, se’n 
destaquen les següents: 

1) Es considera necessari disposar d’uns registres que permeten 
conéixer en cada moment el nombre de vehicles que existeixen en 
una data determinada en els depòsits municipals. 

2) Es recomana establir amb l’empresa concessionària un sistema que 
possibilite a l’Ajuntament conèixer la informació necessària per a 
poder implantar els controls que aquest considere pertinents per a 
supervisar l’activitat desenvolupada per la dita empresa. En concret 
el que es refereix a: 

- El nombre de serveis realitzats, diferenciant-los per tipus de 
servei (Alacant i Castelló). 

- Els ingressos obtinguts pels serveis realitzats, diferenciant-los 
per tipus de servei (València, Alacant i Castelló). 

- El cost detallat dels serveis, distingint entre els serveis pels 
quals es cobra i pels quals no es cobra taxa (València i 
Alacant). 
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3) Perfeccionar els procediments per controlar la qualitat del servei de 
grua pel que fa a: 

- Indicadors. 

- Protocols d’actuació. (Elx i Castelló). 

- Evidència de les comprovacions i controls realitzats (Alacant i 
Castelló). 

4) Cal elaborar el pressupost anual de l’Ajuntament d’acord amb la 
informació real i actualitzada dels costos dels contractes en vigor a 
fi d’optimitzar els recursos disponibles. En tot cas, el pressupost ha 
de cobrir els costos previstos en l’exercici derivats de la prestació 
dels serveis. 

5) Registrar en un compte comptable concret les despeses derivades 
del servei de grua, sense agrupar-les amb un altre tipus de despeses 

6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions, i d’acord amb el que preveu la Secció 
704 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, el projecte d'Informe 
d'auditoria operativa va ser posat en coneixement dels tècnics dels 
ajuntaments fiscalitzats. 

El citat projecte va ser tramés el 15 de maig de 2015 als coordinadors 
designats per les corporacions locals, perquè realitzaren les observacions 
que consideraren adequades. En aquest sentit, els ajuntaments 
d'Alacant, Castelló i Elx en van efectuar observacions i es van realitzar 
les modificacions en el projecte d'informe que s'estimaren oportunes, 
una vegada analitzades les dites observacions. 

Posteriorment, i en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes en el qual va tenir 
coneixement de l’esborrany de l’Informe, es va remetre als gestors de les 
entitats fiscalitzades per tal que, en el termini concedit, formularen, en 
el seu cas, al·legacions.  

Quant al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar 
el següent:  

1)  Les entitats han formulat, en el seu cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe.  

2)  Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament.  

3)  Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe.  
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El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi 
ha emès, que ha servit per a la seua estimació o desestimació per 
aquesta Sindicatura, s’adjunten en els annexos V i VI d’aquest Informe.



 

 
 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.2.e) del seu 
Reglament i, en compliment del Programa Anual d’Actuació 2015 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 8 d'octubre de 2015, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 8 d'octubre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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Termes i conceptes rellevants 

A fi de proporcionar informació sobre els conceptes més rellevants 
referents a l'anàlisi efectuada sobre el servei de grua, tot seguit indiquem 
el significat: 

Agents de mobilitat: Personal uniformat encarregat de senyalitzar i 
dirigir el trànsit en el casc urbà dels municipis de gran població, d'acord 
amb el que estableixen les normes de circulació i que tenen consideració 
d'agents de l'autoritat subordinats als membres dels respectius Cossos 
de Policia Local, sense integrar-se en els Forces i Cossos de Seguretat. 

Cobrament en ruta: Enganxament sense retirada. Es produeix quan es 
desenganxa per personar-se el conductor del vehicle i pagar la multa i el 
servei. 

Depòsit judicial de vehicles: És el que recull els vehicles intervinguts per 
ordre judicial, a l'espera que els jutges n'autoritzen la venda, destrucció o 
devolució als seus propietaris. 

Depòsit municipal de vehicles: S'encarrega de la custòdia i control dels 
vehicles retirats de la via pública, bé siga per infracció, abandó o per 
mesures cautelars. Una altra de les seues funcions sol ser la tramitació 
dels expedients de vehicles abandonats. 

Enganxament: Quan se subjecta o es puja el vehicle a la grua per a 
traslladar-lo. Serà prou el mer enganxament del vehicle per a considerar 
realitzat el fet imposable, encara que no es produïsca l'arrossegament. 
Pot ser amb i sense retirada. El primer comporta que el vehicle haja sigut 
desplaçat al depòsit. En el segon cas, no es produeix la retirada. Cal que 
es persone l'agent de policia local o l'agent de mobilitat. 

Immobilitzacions: Es tracta d'adoptar una mesura provisional que 
consisteix a interrompre i impossibilitar el moviment o desplaçament del 
vehicle per les causes que l'ordenament jurídic estableix. L'autoritat 
judicial, l'encarregada de la gestió de trànsit i, en la majoria dels casos, 
els agents de l'autoritat encarregats del servei de vigilància del trànsit, 
poden ordenar-la o acordar-la. La immobilització s'alçarà en el moment 
en què cesse la causa que la va motivar. El tipus d'immobilització més 
conegut és el cep, encara que n'hi ha altres sistemes.  

Nombre d'agents: Inclou la suma del nombre de policies locals en 
contacte amb el servei de grua més el nombre d'agents de mobilitat de 
cada ajuntament. 
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Nombre d'agents equivalents: És el quocient resultant de dividir el total 
de les hores setmanals de tots els agents d'un ajuntament entre 40, que 
s'ha establit com l'horari laboral setmanal d'un agent. 

Nombre de persones de l'empresa externa: Inclou la suma de 
conductors, vigilants de depòsits, administratius i altres que treballen en 
l'empresa encarregada de la gestió del servei. 

Nombre de persones equivalents de l'empresa externa: Quocient 
resultant de dividir el total de les hores setmanals de totes les persones 
de l'empresa externa entre 40, que s'ha establit com l'horari laboral 
setmanal d'una persona. 

Nombre de grues real: Unitats de vehicles físics de grua amb els quals 
compta un ajuntament. 

Nombre de grues equivalent: Quocient resultant de dividir el total 
d'hores setmanals de les grues entre vuit, que és el que s'estén com a 
torn normal d'una grua. 

Retirada del vehicle: S'entén per retirada la mesura de caràcter coercitiu 
i excepcional que comporta apartar i desplaçar de la calçada i de la seua 
zona d'influència, i a la qual l'autoritat encarregada de la gestió de 
trànsit pot actuar, si el que està obligat a fer-ho, no ho fa, així com dur el 
vehicle al depòsit al lloc que designe. 

Trasllat a immediacions: Es produeix quan els vehicles es traslladen als 
voltants i no es porten a la base o al depòsit. Poden comportar o no 
pagament de taxa. 

Servei telemàtic de grua: nou sistema per a immobilitzar o retirar 
vehicles que no necessita l'agent de la policia local o l'agent de mobilitat. 
La denúncia la realitza sempre un agent de l'autoritat que comprova les 
fotografies trameses pel personal de la grua i ordena o no 
l'arrossegament. L'autorització es realitza telemàticament. 
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Conclusions per objectius i subobjectius 

OBJECTIUS SUBOBJECTIUS     CONCLUSIONS 

4.1 La regulació 
fiscal de la taxa 
pel servei de 
retirada de 
vehicles és 
homogènia i 
adequada 

4.1.1 L’ordenança fiscal 
conté els requisits 
necessaris i es troba 
en vigor? 

   
Per aprovar l’ordenança fiscal del servei de grua, tots els ajuntaments van elevar a 
definitiva l’aprovació provisional del Ple per no formular-se reclamacions en el 
termini d’exposició al públic, llevat dels ajuntaments d’Alacant i Benidorm, que 
l’aproven posteriorment després de desestimar les al·legacions presentades, i 
l’Ajuntament d’Oriola, la publicació del qual no es pronuncia sobre l’existència o 
no de reclamacions. 
Destaca que siga tan llarg el període transcorregut des de l’última modificació de 
les ordenances de Gandia i Alacant, ja que les últimes actualitzacions d’aquestes 
es van produir en 1994 i 2003, respectivament. Sobre l’ordenança d’Alacant destaca 
el temps transcorregut entre l’aprovació definitiva i la seua publicació, el que va 
representar que no entrés en vigor fins a l’1 de juliol de 2003. En al·legacions 
aquest Ajuntament assenyala que el temps transcorregut entre l’aprovació 
definitiva de l’ordenança i la seua publicació i entrada en vigor és degut al fet que 
en l’ordenança aprovada el 5 de novembre de 2002 es preveien unes taxes 
calculades tenint en compte una infraestructura de serveis i una estructura de cost 
d’acord amb el nou servei que es pretenia implantar amb l’adjudicació del nou 
contracte, que no va entrar en vigor fins al juliol de 2003, data de publicació de 
l’ordenança i d’aplicació de les noves taxes. 
També destaca l’última modificació de les ordenances d’Elda, Oriola i Paterna, que 
van entrar en vigor en 2005. 
 

4.1.2 S’ha realitzat 
l’informe tècnic 
econòmic sobre la 
cobertura del cost del 
servei a què es 
refereix l’article 25 del 
TRLRHL? 

  

 
S’han sol·licitat els dits informes als quinze ajuntaments, i aquests han sigut 
facilitats per tots excepte per Oriola, on se’ns comunica expressament que no hi 
ha informe tecnicoeconòmic sobre la cobertura del cost del servei. 
A Elx hi ha un informe de la Intervenció, per a l’ordenança de l’any 2012, en el qual 
s’indica que no es considera necessari confeccionar-ne un perquè s’hi aplica  
únicament un IPC del 3,8% i existeix un informe econòmic i financer anterior, 
referent a l’ordenança de l’any 2000, en el qual segons s’indica quedava 
complidament acreditat que el cost o valor dels serveis no es cobria íntegrament 
per la recaptació previsible de l’aplicació de les tarifes que es proposaven (vegeu 
anàlisi realitzada en l’apartat 4.4.4.6). 
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4.1.3 

Les tarifes establides 
en l’ordenança són 
similars en els 
distints ajuntaments? 

  

 
Les tarifes del servei d’enganxament oscil·len entre els 15 euros d’Oriola i els 69 
euros que costa el mateix servei a Vila-real, és a dir, un 360,0% més car. 
Les tarifes per enganxament amb retirada a depòsit oscil·len entre els 30 euros 
d’Oriola, que torna a ser el municipi amb la tarifa més reduïda, i els 146 euros de 
València, és a dir, un 386,7% més car. 

L’Ajuntament d’Alacant és el que aplica la tarifa més elevada, 20 euros per cada 
dia o fracció d’emmagatzematge, enfront dels 3 euros que es paguen a Sant Vicent 
del Raspeig pel mateix concepte. La mitjana obtinguda d’aquesta tarifa entre els 
quinze ajuntaments és de 10 euros, superada àmpliament en els ajuntaments de 
Castelló i València, 18 euros, i que és la meitat a Benidorm i Gandia, 5 euros. 

4.1.4 Els ingressos mitjans 
obtinguts per habitant 
i vehicle pel servei de 
grua, són homogenis 
en els distints 
ajuntaments? 

  

 
En l’Ajuntament de Benidorm la recaptació dels ingressos per taxa de grua la porta 
a terme la mateixa empresa concessionària, i serveix de retribució pel servei que 
es presta, i en la comptabilitat municipal no figura cap dret reconegut per aquest 
concepte. 

València, amb unes ràtios de 6,8 i 14,6 euros, respectivament, és l’Ajuntament que 
presenta majors ingressos, tant per habitant com per turisme. En l’altre extrem 
Paterna, amb uns ingressos per habitant de 0,7 euros i uns ingressos per turisme 
d’1,4 euros, és l’Ajuntament amb menors ingressos de la mostra. 

Els ingressos més elevats es produeixen en els ajuntaments del primer tipus, llevat 
de Castelló, que ocupa els llocs intermedis de la classificació. Crida l’atenció els 
ingressos tan elevats de l’Ajuntament de Torrent, que són els segons més alts per 
vehicle turisme i els tercers més elevats per habitant, segurament perquè té les 
segones tarifes més elevades dels quinze ajuntaments de la mostra.  

4.1.5 S'ha complit amb 
l'obligació d'incloure 
els indicadors de 
gestió en la memòria, 
tal com indica la 
ICAL? 

  

 
Sant Vicent del Raspeig i Torrent són els únics ajuntaments de la mostra que han 
inclòs en la memòria els indicadors corresponents al servei de grua, tal com indica 
la ICAL, tant en el Compte General de 2012 com en el de 2013. Elx ja els inclou en el 
Compte General de 2013. 
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4.2. La forma de 
gestió i la 
contractació del 
servei de grua 
s'ha dut a terme 
seguint els 
principis de 
legalitat i 
economia? 

4.2.1 La forma de gestió 
triada, així com els 
preus i condicions de 
licitació estan 
justificats? 

4.2.1.1 Quin ha sigut el 
sistema de gestió triat i 
el seu fonament? 

 
L’Ajuntament d’Alacant va elegir el sistema de gestió de serveis, però ni el seu 
contracte ni les clàusules administratives determinaven qui havia d’assumir el risc 
i ventura de la gestió de l’activitat. Tampoc es va establir cap cànon. L’Ajuntament 
de València també va elegir el sistema de gestió de serveis, però en aquest cas el 
contractista assumeix el risc.  
 
L’Ajuntament de Castelló va optar per la gestió directa a través d’un contracte de 
prestació de serveis, en el qual el contractista assumeix el risc de la gestió. 
L’Ajuntament d’Elx va elegir el sistema de gestió directa mitjançant una societat 
mercantil local de titularitat pública. 
 
Si bé la licitació del contracte d’Alacant és anterior a la sentència de 18 de juliol de 
2007 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Comunitats Europees en la 
qual s’indica que en els contractes de gestió de serveis el risc d’explotació ha de 
ser transferit al contractista, les seues pròrrogues a partir de la data esmentada 
haurien de donar compliment a la doctrina referida, raó per la qual s’hauria 
d’haver tramitat una nova licitació sota la modalitat de serveis.  
 
Els ajuntaments d’Alacant, Castelló i València no disposen de la documentació 
necessària per a justificar l’elecció del sistema de gestió aplicat. 

4.2.1.2 Existeix una 
justificació adequada per 
a determinar els preus i 
les condicions de 
licitació? 

 
Els ajuntaments d’Alacant, Castelló i València no tenen estudis justificatius per a 
determinar el preu. 
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4.2.2 El procediment de 

licitació i l’establiment 
del preu dels distints 
ajuntaments és 
homogeni? 

  

El procediment de licitació ha sigut obert mitjançant concurs en els tres casos, tot i 
això s’ha de matisar que València va fer un segon procediment negociat per 
declarar-se desert el primer, i Castelló, en licitar d’acord amb la Llei 30/2007, va 
substituir la denominació de concurs per la d’oferta més avantatjosa. 
En intentar comparar el preu dels tres contractes, ens trobem que l’Ajuntament 
d’Alacant factura en funció de l’import anual del contracte, mentre que en els 
ajuntaments de València i Castelló es factura en funció del nombre de serveis 
realitzats. 
En l’Ajuntament de Castelló els preus unitaris no han variat en els 2 anys de 
contracte, en el de València, durant els 8 anys de duració del contracte, hi ha 
hagut un increment del 41,0% i en el d’Alacant, la variació ha sigut negativa en un 
3,1%. 

4.2.3 S’ha seleccionat 
l’oferta 
econòmicament més 
avantatjosa? 

4.2.3.1 Els criteris 
establits en els plecs 
asseguren l’adjudicació a 
l’oferta econòmicament 
més avantatjosa? 

En la valoració de les ofertes, la puntuació del preu en relació amb la puntuació 
total que va servir per a seleccionar a l’adjudicatari, és inferior al 50%, llevat de 
Castelló que és del 52,6%, si bé aquest es va aplicar subjectivament i no d’acord 
amb una fórmula. 

4.2.3.2 S’han valorat 
correctament les ofertes 
quant al preu? 

En l’Ajuntament de València s’han aplicat fórmules que garanteixen la 
proporcionalitat de la valoració de les ofertes presentades pel que fa al preu. En els 
ajuntaments d’Alacant i Castelló solament es va presentar una oferta, 
respectivament, i no es van valorar els criteris d’adjudicació. 

4.2.3.3 S’ha adjudicat a 
l’oferta econòmicament 
més avantatjosa? 

A Alacant i Castelló solament es va presentar un licitador. 

En el cas de València considerem adequadament justificada l’elecció de 
l’adjudicatària. 

4.2.4 La prestació del servei 
s’ha executat d’acord 
amb les estipulacions 
del contracte? 

  

L’Ajuntament de València va incomplir el seu contracte quant a la duració 
d’aquest, ja que després d’una pròrroga forçosa que finalitzava el 30 de juny de 
2013, es van acordar quatre pròrrogues més, el que va representar que el contracte 
finalitzés el 30 de juny de 2014. 

Pel que fa al contracte de València, durant l’exercici 2013 es van imposar diverses 
sancions a la concessionària, tant per deixar d’ingressar en l’Ajuntament drets 
recaptats per la taxa de retirada de vehicles de la via pública com per 
incompliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.  
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El contracte de l’Ajuntament de Castelló va ser prorrogat durant dos anys. La 
primera vegada la pròrroga va ser aprovada amb advertiment de la Intervenció i 
sobre la segona no consta que s’haja emés la resolució administrativa preceptiva 
d’aprovació o denegació de la pròrroga del contracte, si bé el servei l’ha continuat 
prestant la societat adjudicatària del contracte inicial. 

Ni Castelló ni València van formalitzar les pròrrogues a què fa referència l’article 
28 del TRLCSP, segons la qual les pròrrogues haurien d’haver sigut formalitzades 
en un document administratiu. 

4.3. S’ha prestat 
el servei de grua 
de manera 
eficient i amb la 
qualitat 
adequada en els 
ajuntaments 
seleccionats? 

4.3.1 Quins són els mitjans 
per a prestar el servei 
de grues? 

4.3.1.1 Depòsits 
municipals 

Depòsits municipals 
Pel que fa a la superfície total dels depòsits, destaquen València i Alacant, amb 
51.891 i 45.626 m2, respectivament, perquè presenten unes superfícies molt 
superiors a les dels altres dos municipis, 13.880 m2 a Elx i 7.819 m2 a Castelló. 
Pel que fa al nombre de places, destaca el nombre tan reduït de places de què 
disposa Castelló, 278 places, enfront de les 1.744 places d’Alacant o les 1.151 d’Elx. 
En l’altre extrem, l’elevat nombre de places de què disposa València, 5.420 places, 
és degut al fet que entre els seus depòsits n’hi ha un que alberga els vehicles 
abandonats amb una capacitat de 3.892 places. 

Superfície per plaça 
Prenent com a referència la superfície ideal d’una plaça, que s’ha estimat en 25 m2, 
observem que a Alacant i Castelló (26 i 28 m2, respectivament), la superfície de les 
places s’acosta bastant a aquest, mentre que a Elx i València (12 i 10 m2, 
respectivament) són molt inferiors al que és aconsellable. 
Cal indicar que aquesta ràtio es pot veure influïda pel percentatge que puguen 
representar les motocicletes sobre el total de places. 

Taxa d’ocupació dels depòsits 
- Cap dels quatre ajuntaments disposa d’uns registres que permeten conéixer el 
nombre de vehicles que existien en una data determinada en els depòsits 
municipals. 
-Alacant, amb una taxa d’ocupació del 46,7% el dia del recompte, mostra indicis de 
disposar d’unes instal·lacions sobredimensionades. 
-La ràtio obtinguda a València del 5,8%, entenem que és deguda a un error en les 
dades facilitades –error que no ha pogut ser aclarit–, i pot fer referència 
segurament al fet que en el recompte realitzat no es van incloure els vehicles 
abandonats. 
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Horaris dels depòsits 
La mitjana diària de 20 hores d’obertura dels depòsits obtinguda a Alacant és 
deguda al fet que en un dels dos depòsits solament es realitzen dos torns de vuit 
hores cadascun, en lloc de les 24 hores que es fan en els altres, el que podria 
perjudicar l’usuari. En la resta d’ajuntaments els depòsits estan oberts les 24 
hores. 

Nombre de vehicles del parc mòbil per cada plaça de depòsit 
D’acord amb el seu parc mòbil, Castelló seria el municipi de la mostra menor dotat 
de places disponibles en els depòsits municipals, mentre que a València sembla 
que es donen indicis d’un excés de places. 

4.3.1.2 Vehicles Grues 
A Alacant amb menys de la meitat de grues que a València, es realitzen 
pràcticament les mateixes hores setmanals de servei. 

Grues equivalents 
Si bé el nombre real de grues és molt superior a València, que en té 35, que no a 
Alacant, que en té 15, s’observa que el nombre de grues equivalents és molt 
similar en les dues poblacions, 31 a València i 30 a Alacant. Elx disposa de 9 grues 
equivalents i Castelló de 4. 

Ús de les grues 
D’acord amb les grues equivalents de què disposa cada ajuntament i amb el parc 
mòbil d’aquest, en principi una grua ha d’atendre molts més vehicles a Castelló, 
24.449, que no a Alacant, 6.498. 

Consum de combustible i pla de manteniment 
Destaca el fet que el consum de combustible durant un any per una grua 
equivalent és pràcticament el doble o més del doble a Elx i València, 
respectivament que a Castelló. 
Quant al consum de combustible, les grues de València consumeixen de mitjana 
22,0 litres cada 100 kilòmetres, mentre que en els altres tres ajuntaments el 
consum s’acosta als 18 litres per cada 100 kilòmetres. 
L’Ajuntament de Castelló no té un pla de conservació i manteniment de vehicles. 
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Kilòmetres realitzats 
A Elx i València és on més kilòmetres realitza una grua equivalent al llarg d’un 
any, 17.007 i 17.128 km, respectivament, si bé és a Alacant on més kilòmetres 
realitza una grua equivalent en cada servei de mitjana, 16,0 km per servei, quasi 
2,6 vegades més kilòmetres que a Castelló. 
En principi això es pot explicar perquè a Alacant el depòsit principal es troba a 9 
kilòmetres del centre de la ciutat, el que dóna indicis de poca eficiència en el 
servei. 

4.3.1.3 Personal Agents 
S’ha sol·licitat als quatre ajuntaments que facilitassen el total d’agents relacionats 
amb el servei de grua i el nombre total d’hores que aquests treballen en una 
setmana. 
Encara que es tracte de termes absoluts, destaca que Castelló i València, que han 
facilitat el nombre d’hores dels agents d’acord amb un percentatge de participació, 
siguen els que menor nombre d’hores setmanals realitzen, 514 i 742 hores 
setmanals respectivament, enfront de les 1.232 d’Alacant i les 840 d’Elx. 

Agents equivalents 
És Alacant el municipi que disposa de major nombre d’agents equivalents en 
relació amb el servei de grua, 31 agents, seguit d’Elx, amb 21, València amb 19 i 
Castelló amb 13. 
El nombre d’agents equivalents obtingut a València obeeix a un càlcul fet d’acord 
amb una estimació facilitada pel servei de policia, i la ràtio obtinguda no sembla 
guardar coherència amb l’obtinguda en la resta d’ajuntaments, el que dóna com a 
resultat que totes les ràtios calculades en les quals figure el nombre d’agents 
equivalents resulten distorsionades per a l’Ajuntament de València. 

Personal de l’empresa 

Valencia no ha facilitat la informació referent al nombre d’hores setmanals del 
personal de l’empresa. 

Nombre de persones equivalents de l’empresa 

Destaca el nombre tan elevat de persones equivalents de l’empresa que treballen 
per a l’Ajuntament d’Alacant, 47 persones, enfront de les 10 i 16 persones que 
treballen per als ajuntaments de Castelló i Elx, respectivament. A València, no s'ha 
pogut calcular aquesta ràtio. 
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Ràtios 

S'ha calculat el nombre de vehicles del parc mòbil que li corresponen a cada agent 
equivalent i s’ha comprovat que les ràtios obtingudes són similars: a Castelló 
7.523, a Elx 6.477 i a Alacant 6.288 vehicles per agent. A València, pel motiu 
comentat anteriorment, aquesta ràtio es dispara fins a 22.300. S’ha calculat la ràtio 
que determina el nombre d'agents equivalents per grua i s'observa que mentre 
que a Alacant hi ha un agent equivalent per cada grua, a Elx n’hi ha 2,3 i 3,3 a 
Castelló. A València aquesta ràtio és de 0,6. 

D’altres qüestions 

Segons les respostes donades en el qüestionari a Castelló i Elx, en cada grua va un 
agent encarregat de supervisar les funcions d’enganxament i arrossegament, 
mentre que a Alacant i a València, no. 

En cap dels quatre ajuntaments ha entrat en funcionament el servei telemàtic de 
grua. 

4.3.2 És eficient el servei de 
grua en funció dels 
seus recursos 
materials? 

  

Nombre de serveis 

- Alacant no ha pogut subministrar la informació referent als serveis que no 
representen trasllat a depòsit ni les immobilitzacions, i Castelló no disposa de la 
informació referent al nombre d'immobilitzacions ni la del nombre de vehicles 
retirats per ordre judicial. En el cas d'Alacant, la impossibilitat de subministrar la 
dita informació que es considera necessària per a controlar adequadament la 
gestió del servei, constitueix una deficiència significativa. 

- Valencia és l'Ajuntament en què més serveis es realitzen tant en funció del 
nombre de vehicles com en funció del nombre d'habitants, seguit d'Elx, Alacant i 
Castelló, per aquest ordre. 

- A València es realitzen de mitjana 206 serveis de grua cada dia, seguit d'Elx, amb 
44 i finalment Castelló, amb 17 serveis al dia. D'aquests, els serveis amb retirada a 
la base representen el 72,3% dels serveis a València, el 70,2% a Elx, i el 59,4% a 
Castelló. Alacant no ha pogut donar informació referent al nombre de serveis 
sense retirada a la base. 

- Cal assenyalar en aquest punt que es va sol·licitar en el qüestionari als quatre 
ajuntaments diversa informació relativa a les eixides i a la rotació de places, i 
excepte a Elx, la informació obtinguda no va resultar adequada per a fer-ne un 
anàlisi, fet que denota una deficiència de control intern. 
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Ràtios 

- Les grues de València, amb una mitjana de 1.751, són les que més serveis amb 
retirada a la base realitzen per grua equivalent durant un any, enfront dels 704 
serveis realitzats per una grua equivalent a Alacant. Aquesta ràtio disminueix a 
Alacant, a causa del nombre tan elevat de grues equivalents de què disposa. 
Aquest fet també pot indicar que València no dispose d’un nombre suficient de 
grues. Castelló i Elx presenten unes ràtios de 934 i 1.239 serveis realitzats cada any 
per grua equivalent, respectivament. 

- S’ha calculat el nombre de serveis que realitza de mitjana durant un any cada 
agent equivalent i s’ha obtingut que a Alacant cada agent equivalent realitza 681 
serveis cada any, 531 a Elx i 287 a Castelló. En el cas d’Alacant, el fet que a més 
dispose del major nombre d’agents equivalents referma la ràtio obtinguda. A 
València, novament la ràtio obtinguda s’allunya de la mitjana dels altres tres  
ajuntaments, perquè, com s’ha indicat anteriorment, la dada obtinguda sobre el 
nombre d’agents equivalents no sembla raonable. 

- S’ha calculat el nombre de serveis que realitza de mitjana durant un any cada 
persona que treballa en l’empresa encarregada de gestionar el servei, i s’ha 
obtingut que a Elx cada persona de l’empresa intervé en la realització de 697 
serveis cada any, 449 a Alacant i 374 a Castelló. Cal assenyalar que a València no 
s’ha pogut obtenir el nombre de persones equivalents i per tant calcular aquesta 
ràtio. 

D’altres aspectes 

Segons l'article 85.3 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i 
Seguretat Viària s'ha de comunicar a l'interessat la retirada del vehicle abans de 
les 24 hores d'haver-se produït aquesta a través de l'Adreça Electrònica Vial, si bé 
això només es produeix, segons se'ns indica, en l'Ajuntament d'Elx. En aquest 
sentit, l'Ajuntament d'Elx assenyala que ha respost afirmativament a aquesta 
resposta perquè utilitza adhesius informatius. 
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4.3.3 La qualitat del servei 
és acceptable? 

4.3.3.1 Control de 
l’ajuntament 

-Cap dels quatre ajuntaments avalua la quantitat, qualitat i cost del servei 
mitjançant indicadors. No obstant això cal tenir en compte allò que s'ha indicat en 
l'apartat 4.1.5, referent a l'Ajuntament d'Elx. 
-Els ajuntaments d'Alacant i València indiquen que tenen establits protocols 
d'actuació que garanteixen la qualitat del servei, mentre que Castelló i Elx 
assenyalen que no els tenen. 
-Segons s'indica en els qüestionaris dels tres ajuntaments amb contracte, es 
comprova que els serveis facturats per l'empresa concessionària coincideixen amb 
els efectivament prestats, si bé a Alacant no es deixa constància de les 
comprovacions o controls realitzats, mentre que a Castelló i València ens indiquen 
que sí que ho fan. En aquest punt cal observar que a Alacant no s'ha pogut 
verificar aquesta afirmació perquè les factures no detallen els serveis realitzats 
mensualment i que a Castelló el nombre de serveis facilitat no coincidia amb el 
que figurava en les factures. 
-A Alacant, Castelló i València, els plecs de condicions tenen establit algun tipus 
de control de la prestació del servei de grua. 

4.3.3.2 Cobertura 
adequada del risc que 
implica la prestació del 
servei 

València no ha facilitat informació suficient sobre les pòlisses d’assegurança de les 
instal·lacions i responsabilitat civil. 

4.3.3.3 Facilitats per al 
pagament de les taxes 

A més del pagament mitjançant targeta de crèdit i en metàl·lic, permés en tots els 
ajuntaments, l'Ajuntament d'Alacant també té habilitat el pagament mitjançant 
caixer automàtic. 

4.3.3.4 Regulació 
reglamentària del servei 

S'ha preguntat als quatre ajuntaments si disposen d’un reglament del servei de 
grues sent afirmativa la resposta en els ajuntaments d'Alacant, Castelló i Elx. 
València no ha facilitat informació respecte la qüestió. 
En el cas d'Elx s'ha comprovat que no hi ha un reglament com a tal del servei, no 
obstant això disposa d’una ordenança aprovada per l'Ajuntament que en regula el 
funcionament. 
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4.4. Els costos i 
ingressos 
derivats de la 
prestació del 
servei de grua 
són homogenis i 
raonables? 

4.4.1 Els ingressos 
obtinguts pel servei 
de grua són uniformes 
en els distints 
ajuntaments? 

4.4.1.1 Desglossament 
extracomptable dels 
ingressos 

Excepte Elx, els ajuntaments de la mostra no disposen d’un desglossament 
extracomptable dels ingressos per la taxa de retirada de vehicles que els difencie 
per tipus de servei. Això representa una deficiència de la informació que es 
considera necessària per a fer un control adequat de la gestió del servei. 

4.4.1.2 Ingressos 
extraordinaris 

Elx és l'únic Ajuntament que considera els ingressos extraordinaris com una 
menor despesa i també és l'Ajuntament en què aquest tipus d'ingressos 
representa el percentatge més elevat sobre el total dels ingressos, un 9,5%. 

4.4.1.3 Ingressos mitjans Ingressos per servei 
Sense tenir en compte els ingressos extraordinaris, Alacant és la que majors 
ingressos superiors obté per cada servei que realitza, 82 euros per servei, seguit de 
València i Castelló, amb uns ingressos per servei de 72 i 71 euros respectivament. 
Elx amb 45 euros, és la que menys ingressos obté per servei, segurament pel fet 
que la seua tarifa de retirada és de les més reduïdes dels quatre ajuntaments. 
La ràtio per servei obtinguda a Alacant és la més elevada perquè aquest 
ajuntament no ha facilitat la dada del nombre de serveis sense retirada a la base i 
per això presenta un denominador inferior al que correspondria. 

Ingressos per depòsit  
Els ingressos obtinguts per cada m2 dels depòsits oscil·len entre els 38 euros/m2 
d'Alacant  i els 104 euros/m2 de València. Els ingressos per m2 obtinguts a Castelló i 
Elx, són molt semblants, 57 i 51 euros per m2, respectivament. Per la seua part els 
ingressos que s'obtenen per cada plaça dels depòsits oscil·len entre els 619 euros 
d'Elx i els 1.611 euros de Castelló. Alacant i València obtenen uns ingressos per 
plaça molt semblants, 989 i 994 euros per plaça, respectivament. 

Ingressos per grua equivalent 
És València l'Ajuntament que genera més ingressos per grua equivalent, 173.764 
euros, seguit de Castelló amb 111.939 euros, Elx amb 79.211 euros i Alacant amb 
57.511 euros d'ingrés per grua equivalent. 
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Ingrés per agent equivalent 
Cada agent equivalent d'Alacant genera uns ingressos pel servei de grua de 55.656 
euros, mentre que a Castelló i Elx s'obtenen uns ingressos per agent equivalent 
molt semblants, de 34.443 i 33.947 euros, respectivament. A València, la ràtio 
obtinguda no és comparable a la resta d'ajuntaments, pels motius explicats en 
l'apartat 4.3.1.3. 

4.4.2 Les tarifes pel servei 
de grua són similars a 
les dels ajuntaments 
d’altres comunitats 
autònomes? 

  

Globalment, les tarifes del servei d’enganxament amb retirada al depòsit oscil·len 
entre els 15 euros de Zamora i els 88 euros que costa el mateix servei a Saragossa, 
és a dir, un 486,7% més car. 

Per la seua banda, les tarifes per enganxament amb retirada al depòsit oscil·len 
entre els 30 euros de Zamora i els 176 euros de Saragossa, és a dir, un 486,7% més 
car. En aquesta mena de servei es reprodueix exactament el mateix patró que en 
el servei anterior; Zamora presenta les tarifes més baixes i Saragossa les més 
elevades, i la diferència percentual entre ambdues és idèntica per als dos serveis. 

4.4.3 Els costos són 
homogenis en els 
distints ajuntaments? 

4.4.3.1 Import de les 
despeses 

Les despeses pel servei de grua l'any 2012 han sigut de 7.559.731 euros a València,  
de 2.469.051 euros a Alacant, de 1.131.481 euros a Elx i de 516.164 euros a Castelló. 

4.4.3.2 Costos mitjans Cost per servei 
A Alacant la realització d’un servei de grua representa una despesa mitjana de 117 
euros enfront dels 71 euros que li costa realitzar el mateix tipus de servei a 
l’Ajuntament d’Elx. Els ajuntaments de València i Castelló reflecteixen uns costos 
mitjans de 101 i 82 euros per servei, respectivament. Igual com en l’apartat 
d’ingressos, la ràtio d’Alacant s’eleva ja que no poden incloure en el seu càlcul el 
nombre de serveis sense retirada a la base. 

Cost per depòsit 
Si es calcula el cost mitjà dels depòsits d’acord amb els m2 d’aquests, és a València 
on es produeix el cost més elevat, 146 euros, enfront dels 54 euros per m2 que es 
donen a Alacant. Castelló i Elx presenten uns costos de 66 i 82 euros, 
respectivament. 
Si es calcula el cost dels depòsits d’acord amb el nombre de places, és a Castelló on 
s’obté el cost per plaça més elevat, 1.857 euros, mentre que Alacant presenta uns 
costos per plaça de 1.416 euros i València, de 1.395. A Elx el cost de cada plaça dels 
depòsits és de 983 euros. 
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Cost per grua equivalent 
Destaca l'elevat cost que s'obté a València per cada grua equivalent, 243.862 euros. 
Encara que molt inferiors als de València, també a Elx i Castelló els costos per grua 
equivalent són elevats, 125.720 i 129.041 euros, respectivament. Alacant presenta 
un cost de 82.302 euros, per grua equivalent, el més baix dels quatre ajuntaments. 

Cost per agent equivalent 
El cost més reduït es produeix a Castelló, 39.705 euros. La mateixa ràtio calculada a 
Elx és de 53.880 euros i aquesta pràcticament es duplica a Alacant, on s'obté un 
cost per agent equivalent de 79.647 euros. La ràtio obtinguda a València no és 
comparable a la resta d'ajuntaments, pels motius exposats anteriorment. 

4.4.3.3 Cost dels serveis 
la taxa dels quals no es 
cobra 

Crida l’atenció que a Elx els serveis que no es recuperen a través de la taxa 
representen un 39,4% sobre les despeses totals del servei de grua, el que significa 
un percentatge bastant representatiu. 

A Castelló la totalitat dels serveis de grua que realitza l’Ajuntament pels quals no 
cobra taxa són finançats per altres ingressos de l’Ajuntament i no per les taxes 
d’aquest servei. 

En els ajuntaments d’Alacant i València no existeix aquesta informació, la qual es 
considera necessària per a poder gestionar adequadament el servei. 

4.4.4 El finançament del 
servei és suficient per 
cobrir-ne el cost? 

4.4.4.1 Autofinançament 
per taxes pròpies 

Resultat de l'exercici del servei de grua 
El resultat de l'exercici per la prestació del servei de grua és deficitari en tots els 
ajuntaments, fins i tot considerant els resultats extraordinaris. Si no es tenen en 
compte els ingressos extraordinaris, València presenta un resultat negatiu de 
2.173.036 euros, seguit d'Alacant i Elx, amb unes pèrdues de 743.711 i 418.584 
euros, respectivament, mentre que a Castelló aquestes xifres ja es redueixen a 
unes pèrdues de 68.407 euros. 

Percentatge d'autofinançament per taxes del servei de grua 
Castelló finança el 86,7%  del servei, mentre que a Alacant i València es finança el 
69,9% i el 71,3% d’aquestes despeses, respectivament. A Elx el finançament de les 
despeses és del 63,0%. 
Aquests percentatges s'eleven lleugerament si s'hi inclouen els ingressos 
extraordinaris, però en cap cas s'arriba a finançar el servei. 

4.4.4.2 Resultat de cada 
servei 

Cada vegada que es realitza un servei de grua, de mitjana, l’Ajuntament d’Alacant 
perd 35 euros. Aquest resultat negatiu per servei és de 29 euros a València i de 26 
euros a Elx. A Castelló s’obté un resultat negatiu d’11 euros per servei. 
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Aquests resultats per servei milloren sensiblement si a l’hora de calcular-los es 
tenen en compte els ingressos extraordinaris que gener el servei de grua, però tots 
continuen sent negatius. 

4.4.4.3 Resultat per 
depòsit 

El millor resultat per depòsit s'obté a Castelló,  tant per m2 com per plaça, ja que 
s'obté un resultat negatiu de 9 i 246 euros, respectivament. 

A Alacant i València és on pitjors resultats s'obtenen, amb unes pèrdues de 42 
euros per m2 a València i de 427 euros per plaça a Alacant. 

4.4.4.4 Resultat per grua 
equivalent 

El millor resultat per grua equivalent s'obté a Castelló, on la diferència entre els 
ingressos i despeses dels serveis de grua amb retirada a la base, per cada grua 
equivalent, dóna una pèrdua de 17.102 euros. 

La resta d'ajuntaments també presenten resultats negatius. El pitjor és l'obtingut a 
València, amb 70.098 euros, després a Elx, amb 46.509 euros, i a Alacant, amb un 
resultat negatiu de 24.791 euros per cada grua equivalent. 

4.4.4.5 Resultat per agent 
equivalent 

En aquesta ràtio torna a ser Castelló la que obté millor resultat, ja que la gestió del 
servei de grua per cada agent equivalent representa una pèrdua de 5.262 euros per 
a l’Ajuntament. 
En la resta d’ajuntaments s’obtenen uns resultats negatius per cada agent 
equivalent de 23.991 euros a Alacant i de 19.933 euros a Elx. El resultat obtingut a 
València és el pitjor amb diferència, si bé cal tenir en compte que, encara que el 
nombre d’agents equivalents utilitzat no és correcte, s’ha usat tant per a ingressos 
com per a despeses. 

4.4.4.6 Els ingressos 
obtinguts s’ajusten a 
l’ordenança, en concret 
al seu informe 
econòmic? 

L'informe de la Intervenció per a l'ordenança de 2012 assenyala que Elx no ha 
realitzat l'informe econòmic i financer que indica l'article 25 del TRLRHL, per 
considerar que aquest no era necessari. 

Elx considera a més de les despeses de l'empresa municipal encarregada de 
gestionar el servei, el cost de la policia local que treballa per al servei de grua. 

Si bé el criteri previst en el dit informe quant a la consideració de despeses sembla 
raonable, sí que es considera necessari per a establir o modificar la taxa, elaborar 
un informe tecnicoeconòmic en què es pose de manifest la previsible cobertura del 
cost del servei, segons s'indica en l'article 25 del TRLRHL.  
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4.4.5 Quin és el grau 

d’execució 
pressupostària del 
servei de grua? 

4.4.5.1 Del pressupost de 
despeses 

A València les despeses reals del servei de grua superen en un 37,4% els crèdits 
definitius, i en els cas d’Elx les despeses superen els crèdits definitius en un 47,5%, 
Castelló és l’Ajuntament que presenta el percentatge d’execució més reduït, un 
79,4% i a Alacant aquest arriba al 86,4%. 

4.4.5.2 Del pressupost 
d’ingressos 

En cap dels quatre ajuntaments els ingressos reals del servei de grua superen els 
ingressos pressupostats. Els percentatges d’execució obtinguts oscil·len entre el 
74,7% de l’Ajuntament d’Alacant i el 89,6% de l’Ajuntament de Castelló. 
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Ordenances que regulen el servei de grua 

ALACANT Ordenança fiscal reguladora de las taxes pel servei d'autogrua per al trasllat de 
vehicles o immobilització i depòsit en els locals del municipi 

CASTELLÓ Ordenança fiscal reguladora de las taxes per prestació de servei de retirada de  
vehicles de la via pública i subsegüent custòdia. 

ELX Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida de 
vehicles de la via pública. 

VALÈNCIA Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles de 
la via pública i la subsegüent custòdia. 

ALCOI Ordenança fiscal reguladora de la taxa municipal per prestació del servei de retirada 
de vehicles de la via pública i estades en el depòsit. 

BENIDORM 
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per retirada de vehicles de la via 
pública i prestació de serveis especials. 

ELDA 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada i trasllat de vehicle amb grua i 
custòdia al depòsit municipal. 

GANDIA 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis de recollida de  
vehicles de la via pública i immobilització i depòsit. 

ORIOLA 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de retirada i 
immobilitzat de vehicles en la via pública. 

PATERNA 
Ordenança fiscal de la taxa per serveis especials d'espectacles, transports i serveis 
d'immobilització, retirada de vehicles de la via pública i custòdia subsegüent. 

SAGUNT Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de retirada de vehicles 
en la via pública i custòdia subsegüent. 

SANT VICENT 
DEL RASPEIG 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'autogrua per al 
trasllat de vehicles i estada en les locals de l'Ajuntament. 

TORRENT Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de  
vehicles de la via pública. 

TORREVELLA Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei d'actuació de grua per a 
la retirada de vehicles i la seua custòdia en el depòsit habilitat a l'efecte. 

VILA-REAL Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles de la via pública i la 
subsegüent custòdia. 



 

 
 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Tarifes any 2012 

 



 

 
 

Tarifes aplicables any 2012 

Concepte Alacant Castelló Elx                (3) València Alcoi Benidorm (1) Elda                     (2) Gandia (4) Oriola (5) Paterna (6) Sagunt (7) Sant Vicent del Raspeig (8) Torrent (9) Torrevella (10) Vila-real 

Enganxament sense portar al depòsit:                               

Bicicletes 25,00 20,00 18,39 --- --- 7,50 --- --- --- --- --- --- --- --- 9,80 

Ciclomotors 25,00 20,00 18,39 18,26 40,04 7,50 17,03 7,52 7,50 12,50 27,00 20,00 17,61 8,40 49,00 

Motocicletes fins a 250 cc 25,00 40,00 18,39 18,26 40,04 15,00 17,03 7,52 7,50 12,50 27,00 20,00 17,61 8,40 58,80 

Motocicletes a partir de 250 cc 25,00 40,00 18,39 18,26 40,04 30,00 17,03 7,52 7,50 12,50 27,00 20,00 17,61 8,40 58,80 

Vehicles 501< tara < 1.300 Kg 50,00 60,00 64,74 37,51 40,04 30,00 34,05 30,01 15,00 50,00 55,00 40,00 44,06 25,00 68,60 

Vehicles 1.301< tara < 1.500 Kg 75,00 60,00 64,74 37,51 40,04 30,00 34,05 30,01 15,00 50,00 55,00 40,00 66,07 25,00 68,60 

Vehicles 1.501< tara < 2.000 Kg 75,00 60,00 82,67 37,51 40,04 30,00 34,05 30,01 15,00 65,00 55,00 40,00 66,07 25,00 68,60 

Vehicles 2.001 < tara <2.500 Kg 75,00 60,00 138,11 37,51 40,04 30,00 34,05 30,01 15,00 65,00 105,00 40,00 66,07 25,00 68,60 

Vehicles 2.501 < tara <3.500 Kg 75,00 60,00 138,11 37,51 40,04 30,00 34,05 30,01 15,00 65,00 105,00 61,00 66,07 25,00 68,60 

Vehicles 3.501 < tara <5.000 Kg 75,00 60,00 138,11 37,51 40,04 (1) 34,05 30,01 15,00 (6) 171,00 61,00 77,25 25,00 68,60 

Vehicles tara > 5.000 Kg 75,00 60,00 276,20 37,51 40,04 (1) 34,05 30,01 15,00 (6) 171,00 61,00 77,25 25,00 68,60 

Enganxament portant al depòsit:                               

Bicicletes 50,00 40,00 18,39 --- --- 15,00 --- --- --- --- --- --- --- --- 24,50 

Ciclomotors 50,00 40,00 18,39 36,51 40,04 15,00 34,05 15,03 15,00 35,00 53,00 42,00 35,26 16,80 73,50 

Motocicletes fins a 250 cc 50,00 75,00 18,39 36,51 40,04 30,00 34,05 15,03 15,00 35,00 53,00 42,00 35,26 16,80 73,50 

Motocicletes a partir de 250 cc 50,00 75,00 18,39 36,51 82,71 60,00 34,05 15,03 15,00 35,00 53,00 42,00 35,26 16,80 73,50 

Vehicles  tara < 500 Kg 100,00 112,00 64,74 73,03 82,71 60,00 68,10 60,01 30,00 85,00 112,00 81,00 88,09 52,50 88,20 

Vehicles 501< tara < 1.000 Kg 100,00 112,00 64,74 73,03 82,71 60,00 68,10 60,01 30,00 85,00 112,00 81,00 88,09 52,50 88,20 

Vehicles 1.001< tara < 1.300 Kg 100,00 112,00 64,74 146,06 82,71 60,00 68,10 60,01 30,00 85,00 112,00 81,00 88,09 52,50 88,20 

Vehicles 1.301< tara < 1.500 Kg 100,00 112,00 64,74 146,06 82,71 60,00 68,10 60,01 30,00 85,00 112,00 81,00 132,15 52,50 88,20 

Vehicles 1.501< tara < 2.000 Kg 150,00 112,00 82,67 146,06 82,71 60,00 68,10 60,01 30,00 125,00 112,00 81,00 132,15 52,50 88,20 

Vehicles 2.001 < tara <2.500 Kg 150,00 112,00 138,11 146,06 82,71 60,00 68,10 60,01 30,00 125,00 215,00 81,00 132,15 52,50 88,20 

Vehicles 2.501 < tara <3.500 Kg 150,00 112,00 138,11 146,06 82,71 60,00 68,10 60,01 30,00 125,00 215,00 126,00 132,15 52,50 88,20 

Vehicles 3.501 < tara <5.000 Kg 150,00 112,00 138,11 146,06 82,71 (1) 68,10 60,01 30,00 (6) 343,00 126,00 154,50 52,50 88,20 

Vehicles tara > 5.000 Kg 150,00 112,00 276,20 146,06 82,71 (1) 68,10 60,01 30,00 (6) 343,00 126,00 154,50 52,50 88,20 

Per cada dia o fracció de custòdia  

(Emmagatzematge)                           
(10) 

  

Bicicletes 10,00 11,00 1,96 --- --- 1,50 --- --- --- --- --- --- --- --- 5,88 

Ciclomotors 10,00 11,00 1,96 4,57 8,43 1,50 4,30 1,50 3,00 3,00 9,00 3,00 3,32 2,65 5,88 

Motocicletes fins a 250 cc 10,00 14,00 1,96 4,57 8,43 2,00 4,30 1,50 3,00 3,00 9,00 3,00 3,32 2,65 8,82 

Motocicletes a partir de 250 cc 10,00 14,00 1,96 4,57 8,43 3,00 4,30 1,50 3,00 3,00 9,00 3,00 3,32 2,65 8,82 

Vehicles  tara < 500 Kg 20,00 18,00 1,96 9,13 8,43 4,50 8,50 4,51 4,50 6,00 13,00 3,00 6,65 12,60 8,82 

Vehicles 501 < tara <1.000 Kg 20,00 18,00 7,16 9,13 8,43 4,50 8,50 4,51 4,50 6,00 13,00 3,00 6,65 12,60 8,82 

Vehicles 1.001 < tara < 1.300 Kg 20,00 18,00 7,16 18,26 8,43 4,50 8,50 4,51 6,00 9,00 13,00 3,00 6,65 12,60 8,82 

Vehicles 1.301 < tara < 1.500 Kg 20,00 18,00 7,16 18,26 8,43 4,50 8,50 4,51 6,00 9,00 13,00 3,00 12,44 12,60 8,82 

Vehicles 1.501 < tara <2.000 Kg 30,00 18,00 7,16 18,26 8,43 4,50 8,50 4,51 6,00 9,00 13,00 3,00 12,44 12,60 8,82 

Vehicles 2.001 < tara <3.500 Kg 30,00 18,00 10,67 18,26 8,43 4,50 8,50 4,51 6,00 9,00 15,00 3,00 12,44 12,60 8,82 

Vehicles 3.501 < tara <5.000 Kg 30,00 18,00 10,67 18,26 8,43 7,50 8,50 4,51 6,00 12,00 25,00 3,00 15,45 23,15 8,82 

Vehicles tara > 5.000 Kg 30,00 18,00 10,67 18,26 8,43 7,50 8,50 9,02 6,00 12,00 25,00 3,00 15,45 23,15 8,82 

Immobilització                               

NOTA (1): Si és superior a 3.500 kg,, s'autoritza que es preste amb grua privada per ser impossible el desplaçament al depòsit amb la grua municipal. El responsable del vehicle haurà d'abonar la factura segons la tarifa en vigor de l'empresa, més l'estada al depòsit. 

NOTA (2): Hi ha dues categories de tarifes :si es troben al casc urbà o si no. Posem les del casc urbà. El depòsit cobra per cada 24 hores o fracció que passe el  vehicle. 

NOTA (3): No hi ha distinta tarifa si es porta al depòsit o no (art. 2 ordenança). A Elx existeix una tarifa addicional per la retirada de motocarros, vehicles de 3  rodes i assimilats (quadricicles), segons l'annex II del Reglament General de Vehicles 27,76€, que no s' ha inclòs per no 

ser homologable a la resta de tarifes. Quan és fora del casc urbà se suma 0,333 euros per cada km que calga recórrer. 

NOTA (4): A Gandia per a vehicles de més de 5.000, és la quota més 10,818218 euros per cada 1.000 kg que excedisca dels 5.000 kg. Hi ha una tarifa addicional per a motocarros que no s'hi ha inclòs. 

NOTA (5): La quota s'incrementa en un 50%  quan els serveis que els motiven tenen lloc entre les 20.00 fins a les 00.00 hores, i un 100% entre las 00.00 hores fins a les  08.00 hores. 

NOTA (6): Hi ha dos grups de tarifes. Quan la retirada es produeix de dilluns a divendres de 8 a 21 hores (excepte festius) i la resta. Hem calculat la mitjana en el quadre. Hi ha una tarifa addicional per cada dia d'immobilització per cep. I una tarifa per si no es realitza el traslllat al 

depòsit ni s' ha arribat a enganxar el vehicle. En els casos de més tonatge i els mitjans municipals són insuficients la taxa serà l'import que l'ajuntament haja d'abonar a l'empresa que faça el treball més un 15% per despeses generals d'administració. 

NOTA (7): També hi ha una tarifa per a camions que no s' ha inclòs per no ser  homologable a la resta de tarifes. I en la immobilització hi ha moltes tarifes. 

NOTA (8): Estableix també les tarifes quan es desplaça entre carrers  o en la mateixa via pública, sense trasllat al depòsit. 

NOTA (9): També té un import per hora o fracció d'estada al depòsit. 

NOTA (10): En els turismes la tarifa és de 52,50 euros, en la resta de vehicles es marca en funció del pes. Quan es fora del casc urbà se suma 0,30 euros per cada  km que calga recórrer.  
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME D’AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL SERVEI DE RETIRADA DE 
VEHICLES EN ELS AJUNTAMENTS AMB POBLACIÓ SUPERIOR A 50.000 
HABITANTS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i conformement al que preveu la 
secció 704 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, vam remetre 
per correu electrònic el 15 de maig de 2015 les conclusions de l’auditoria 
operativa sobre el servei de grua, efectuada als 15 ajuntaments de més 
de 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana. Tan sols els 
ajuntaments d’Alacant, Castelló i Elx van realitzar observacions i en 
l’esborrany de l’Informe es van efectuar les modificacions que es van 
considerar oportunes. Mitjançant l'escrit de 22 de juliol de 2015, 
l’esborrany de l’Informe va ser remés als distints ajuntaments perquè 
fomulassen les al·legacions que estimassen oportunes. El termini per fer-
ho va finalitzar el 10 de setembre de 2015. 

Les al·legacions efectuades a l’esborrany de l’Informe per l’Ajuntament 
de València van ser presentades l’11 de setembre de 2015 i les realitzades 
per l’Ajuntament d’Alacant, el 18 de setembre de 2015, aquestes últimes 
subscrites i remeses per la cap de secció de trànsit, transport i mobilitat. 
Les dues al·legacions han sigut presentades fora del termini que es va 
establir per fer-ho. 

Pel que fa a aquestes al·legacions informem del següent: 

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

Primera al·legació 

Apartat 4.2.4 paràgraf 4t de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació es refereix a l’observació que figura en l’informe de 
fiscalització sobre un incompliment del contracte per la prestació del 
servei de grua, en el sentit que la situació de concurs d’una de les 
empreses que conformen la UTE és causa de resolució del contracte 
d’acord amb la legislació aplicable al cas. 

L’Ajuntament al·lega que en els acords de la Junta de Govern Local, de 
dates 25 d’octubre de 2013, 27 de desembre de 2013 i 28 de març de 2014, 
figura la possibilitat jurídica de mantenir el contracte encara que un dels 
membres de la UTE estiga incurs en un procediment de declaració de 
concurs, ja que, d’acord amb el que estableix l’article 112.2 del Text Refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, en aquests casos, la 
resolució del contracte, únicament, és obligatòria quan s’ha iniciat la 
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fase de liquidació, supòsit en què, en aquells moments, no es trobava 
l’adjudicatari. 

No es pot acceptar l’al·legació perquè el precepte esmentat en el paràgraf 
anterior establia que: “la declaració de fallida, de concurs de creditors, 
d’insolvència o d'error en qualsevol procediment originarà sempre la 
resolució del contracte”. Per a la suspensió de pagaments l’apartat set 
d’aquest article preveia la possibilitat que l’Administració n’acordés la 
continuïtat, prèvia constitució de les garanties suficients, que no ha sigut 
acreditada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l’esborrany de l'Informe. 

AJUNTAMENT D’ALACANT 

Primera al·legació 

Apartat 0 paràgraf 32é, apartat 4.1.1, paràgraf 6è de l’esborrany de l’Informe 
i annex 2 

Comentaris: 

En l’Informe s’indica que és significatiu el retard de sis mesos produït a 
Alacant per publicar l’aprovació definitiva de l’ordenança que regula la 
prestació del servei de grua. 

L’Ajuntament al·lega que el temps transcorregut entre l’aprovació 
definitiva de l’ordenança aprovada i la seua publicació i entrada en vigor, 
es justifica perquè en l’ordenança aprovada el dia 5 de novembre de 2002 
es preveien unes taxes calculades tenint en compte una infraestructura 
de serveis i un estructura de cost d’acord amb el nou servei que es 
pretenia implantar amb l’adjudicació del nou contracte; per tant, fins 
que no s’implantés el nou servei no podien entrar en vigor les noves 
taxes, ja que això representaria cobrar a l’usuari una quota superior al 
cost del servei, amb el consegüent incompliment de l’article 24.2 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

En l’al·legació s’indica que la gestió del servei va entrar en vigor el dia 1 
de juliol de 2003, data en què va ser publicada l’ordenança fiscal i que 
fins a l’entrada en vigor de l’ordenança vigent en l’any 2012, es van 
aplicar les taxes regulades en l’ordenança anterior. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Modificar la redacció de l’esborrany de l’Informe per recollir el que 
assenyala l’Ajuntament sobre les causes del retard en la publicació de 
l’ordenança. 

Segona al·legació 

Apartat 4.2.3.1 paràgraf 1r de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’Informe s’indica que en la licitació de l’Ajuntament d’Alacant, els 
plecs de clàusules administratives no inclouen els criteris d’adjudicació 
ni la seua ponderació. Així doncs, a més que s’incompleix l’article 67.2 
del Reglament General de la Llei de Contractes, el procediment no va 
garantir el principi d’igualtat, ja que els licitadors no van poder presentar 
les seues ofertes coneixent aquests criteris. 

En l’al·legació s’indica que l’anunci de licitació el va realitzar 
l’Ajuntament d’Alacant d’acord amb el model d’anunci per a la licitació 
dels contractes de gestió de serveis públics, aprovat en l’apartat C) de 
l’annex VII del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Així mateix, s’indica que en l’anunci realitzat s’especificava clarament el 
lloc on les persones interessades podien recollir tota la documentació 
relativa a la licitació, i així conéixer tots els documents que la integraven. 
És per això que consideren que s’ha garantit el principi d’igualtat, ja que 
els licitadors van poder conéixer els criteris d’adjudicació i la seua 
ponderació amb caràcter previ a la presentació de les seues ofertes. 

L’Informe de fiscalització fa referència a l’absència dels criteris 
d’adjudicació en el plec de condicions, com exigeix l’article 67.2 del 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l’esborrany de l'Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 4.3.2 paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

En l’Informe s’indica que Alacant no ha pogut subministrar la informació 
referent als serveis que no representen trasllat al depòsit, ni les 
immobilitzacions, i que la impossibilitat de subministrar la dita 
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informació, que es considera necessària per controlar adequadament la 
gestió del servei, representa una deficiència significativa. 

L’Ajuntament indica que una vegada que la policia local retira un vehicle 
de la via pública es converteix en dipositari d’aquest amb les obligacions 
legals que això comporta, de manera que els serveis sense retirada a la 
base són pràcticament inexistents i les immobilitzacions de vehicles en 
la via pública nul·les. 

Aquest Sindicatura considera necessari tenir controlada aquesta 
informació per a la gestió adequada del servei. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l’esborrany de l'Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 4.3.3.1 paràgraf 3r de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Informe assenyala que, segons s’indica en les qüestionaris, es 
comprova que els serveis facturats per l’empresa concessionària 
coincideixen amb els prestats efectivament, si bé a Alacant no es deixa 
constància de les comprovacions o controls realitzats. En aquest punt cal 
observar que a Alacant no s’ha pogut verificar aquesta afirmació, perquè 
les factures no detallen el nombre de serveis realitzats mensualment. 

L’Ajuntament indica que els serveis ordinaris estan rigorosament 
detallats en el plec, i el fet que no tornen a figurar en la certificació no 
significa que no se’n comprove el compliment, amb caràcter previ a la 
certificació. 

L’observació fet aper la Sindicatura fa referència al fet que no s’hi deixe 
evidència de la comprovació, no que aquesta no es realitze. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció actual de l’esborrany de l'Informe. 
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